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12 sierpnia 2011 r. w Babach wykoleił się pociąg z Warszawy  
do Katowic. Zginął mężczyzna, 81 osób zostało rannych.

3 marca 2012 r. w pobliżu Szczekocin na linii kolejowej 
Koniecpol-Kozłów czołowo zderzyły się dwa pociągi pospieszne: 

„Brzechwa” z Przemyśla do Warszawy i „Jan Matejko” 
z Warszawy do Krakowa. Zginęło 16 osób.

27 maja 2012 r. w Ostrowie Wielkopolskim skład towarowy najechał na 
pociąg pasażerski. Cztery osoby zostały ranne.

Te katastrofy i inne zdarzenia na kolei, niosące ryzyko dla ludzi i mienia, 
skłoniły Senacki Zespół Infrastruktury do pochylenia się nad problematy-
ką bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem kolei.
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SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Szanowni Państwo, otwieram konferencję. Witam pana ministra 
Andrzeja Massela z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – pana 
Krzysztofa Dyla, pana Leszka Rutę – dyrektora Zarządu Transportu 
Miejskiego w Warszawie, pana Andrzeja Pawłowskiego – członka Za-
rządu PKP PLK S.A., pana Tadeusza Matylę z Zarządu Intercity SA. 
Serdecznie witam panią prezes Przewozów Regionalnych – Małgorzatę 
Kuczewską – Łaska, pana Zdzisława Szczerbaciuka – Prezesa Polskiej 
Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji. Witam 
gości z Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, a także przedsta-
wicieli związków zawodowych – SKK NSZZ „Solidarność”, Federacji 
Związków Zawodowych Pracowników PKP, a także przedstawiciela 
Związku Dyżurnych Ruchu.

Tematem dzisiejszej konferencji jest bezpieczeństwo w publicznym 
transporcie zbiorowym. Serdecznie proszę pana ministra Andrzeja 
Massela o wygłoszenie referatu. 

ANDRZEJ MASSEL,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej:1

Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na konferencję. Wyra-
żam satysfakcję, że Senat Rzeczypospolitej w swoich zainteresowaniach 
uwzględnia bezpieczeństwo w transporcie. Tytuł konferencji mówi 

1 W tekst zostały wplecione slajdy z prezentacji p. ministra [przyp. red.]
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o bezpieczeństwie w publicznym transporcie zbiorowym, transport ko-
lejowy jest tylko elementem tego systemu, więc postaram się tę część 
zagadnienia Państwu przedstawić. Materiał, który Państwo otrzymaliście 
przedstawia faktografię, mówi o statystykach poszczególnych kategorii 
zdarzeń, gromadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego. Trudno 
z tymi faktami dyskutować. Wiadomo, że poziom bezpieczeństwa powi-
nien być lepszy i temu celowi służy program poprawy bezpieczeństwa. 
W maju 2012 r. przedstawiliśmy program poprawy bezpieczeństwa, obej-
mujący 10 punktów. Wśród nich wskazaliśmy wzmocnienie kompeten-
cji Urzędu Transportu Kolejowego, doraźne kontrole obejmujące różne 
aspekty bezpieczeństwa, w tym badanie czasu pracy maszynistów, bada-
nie dokumentacji, sprawności sprzętu technicznego, urządzeń wspoma-
gających bezpieczne prowadzenie pojazdu. Program obejmuje również 
dodatkowe przeszkolenie wszystkich maszynistów i dyżurnych ruchu, 
a także cały proces ujednolicania instrukcji, wprowadzania jednolitych 
standardów bezpieczeństwa, obowiązujących wszystkich uczestników 
ruchu kolejowego. Obejmuje też procedowanie ustawy o transporcie 
kolejowym, do której wnosimy zmianę w zakresie ram organizacyjnych 
i wymagań dla ośrodków szkolenia na licencję i świadectwo maszynisty, 
oraz wprowadzenie jednolitych warunków przeprowadzania egzaminu 
na licencję i świadectwo maszynisty. Ta zmiana poprawia sytuację doraź-
nie, dlatego będą przygotowywane nowe przepisy o warunkach i czasie 
pracy na kolei w formie odrębnej ustawy. Mówimy również o odbudowie 
szkolnictwa zawodowego o profilu kolejowym, oraz o rozbudowie kom-
petencji szkoleniowych w spółkach kolejowych, w szczególności w PKP 
PLK S.A.2 i w PKP Intercity S.A.  Program obejmuje też poprawę dys-
cypliny pracy m.in. poprzez nakaz pracy w umundurowaniu służbowym, 
zakaz rozmów z telefonów komórkowych w lokomotywach i korzysta-
nia z telewizora na nastawniach czy wprowadzenie monitoringu audio 
lub wideo na lokomotywach. I wreszcie podjęcie wspólnie z Urzędem 
Transportu Kolejowego prac w sprawie wprowadzenia systemu „e-Li-
cencja Maszynisty”, zawierającego istotne dane m.in. o uprawnieniach 
zawodowych, egzaminach itp., udostępnianych do kontroli. 

2 Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe S.A. [przyp. red.]
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W zakresie wzmocnienia kompetencji Urzędu Transportu Kolejo-
wego planowany jest bardzo szeroki zakres działań.  Należy do nich 
m.in. stopniowe zwiększenie budżetu w następnych latach. Minister 
właściwy do spraw transportu wspólnie z prezesem UTK wystąpili 
o zwiększenie budżetu na 2013 r. Wiemy już, że będzie on zwiększony 
co najmniej o 6,4 mln zł. 

(ryc. 1. na str. 10)
Również w przepisach prawnych chcemy dać Prezesowi UTK 

dodatkowe uprawnienia, umożliwiające opracowywanie i publikację 
instrukcji i wytycznych, dotyczących kluczowych dla bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego procedur, w szczególności związanych z pracą per-
sonelu kolejowego i eksploatacją pojazdów kolejowych oraz urządzeń 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

Kolejnym punktem poprawy bezpieczeństwa w transporcie kole-
jowym są kontrole doraźne – były przeprowadzane jazdy kontrolne, 
w czasie których zostało stwierdzonych bardzo wiele nieprawidłowo-
ści. Wszystko jest dokumentowane, opracowywane w formie raportów, 
z których każdy może skorzystać. Raporty są publikowane na stronie 
Urzędu Transportu Kolejowego, który wymaga wyciągania wniosków 
przez poszczególnych uczestników rynku kolejowego. 

(ryc. 2. na str. 11)
W kwestii dodatkowych przeszkoleń dla maszynistów i dyżurnych 

ruchu, będą się mogli wypowiedzieć szefowie spółek kolejowych. 
Wiem, że Polskie Linie Kolejowe wdrożyły taki program.

(ryc. 3. na str. 12)
Ruszył również proces ujednolicania przez UTK instrukcji, wpro-

wadzania jednolitych standardów bezpieczeństwa. Na stronie UTK 
znajdują się projekty takich jednolitych instrukcji. Proces ten będzie 
kontynuowany.

(ryc. 4. na str. 13)
Tak jak powiedziałem, w kwestii umocowania zmian w usta-

wie o transporcie kolejowym, dotyczących uszczelnienia wymagań 
dla maszynistów kolejowych, chodzi o ograniczenie możliwości 
świadczenia usług udostępniania maszynistów, wyłącznie do prze-
woźników kolejowych, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa 
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(ryc. 1.)
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(ryc. 2.)
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(ryc. 3.)



13

(ryc. 4.)
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(wyeliminowanie pośrednictwa agencji pracy tymczasowej i innych 
przedsiębiorców), wprowadzenie mechanizmów służących identyfi-
kacji maszynistów wykonujących czynności na rzecz więcej niż jed-
nego przewoźnika kolejowego oraz określenie ram organizacyjnych 
i wymagań dla ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów. 
Projekt ustawy będzie podstawą wydania rozporządzenia dotyczą-
cego norm czasu szkolenia. Te bardzo ważne normy zagwarantują, 
że kwalifikacje zdobyte przez maszynistów będą należyte i zapewnią 
bezpieczeństwo. 

(ryc. 5. i 6. na str. 15 i 16)
W kwestii nowych przepisów o warunkach i czasie pracy na kolei, czyli 

kompleksowego potraktowania problemu, chcielibyśmy wykorzystać do-
świadczenia z sektora drogowego, analogicznie do ustawy o czasie pracy 
kierowców. Opracowaniem nowych przepisów o warunkach i czasie pracy 
na kolei zajmie się zespół w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej, który w pierwszej kolejności przy współudziale part-
nerów społecznych przygotuje projekt założeń do projektu nowej ustawy. 
Temat ten rozpatrywany będzie wcześniej na posiedzeniu Zespołu do Spraw 
Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym, które odbędzie się na przeło-
mie października i listopada 2012 r. Założenia do projektu nowej ustawy 
zostaną opracowane na przełomie I i II kwartału 2013 r. Celem projektu 
jest zwiększenie bezpieczeństwa na stanowiskach bezpośrednio związanych 
z bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz unifikacja systemu szkoleń. Za-
kres regulacji obejmować będzie system doskonalenia zawodowego, roz-
dzielenie podmiotów przeprowadzających szkolenie i egzamin, regulowanie 
czasu pracy maszynistów i dyżurnych ruchu, pouczenia okresowe, egzaminy 
okresowe oraz ewentualne wprowadzenie wymogu zatrudnienia maszyni-
stów na umowę o pracę. 

Bardzo ważnym etapem działań jest odbudowa szkolnictwa zawodo-
wego. Podjęta została w tym celu współpraca z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej. Jej efektem będzie utworzenie klas kolejowych w szkołach 
średnich o profilu technicznym i wdrożenie programu już we wrześniu 
2013 r. Poparte to zostało pozyskanymi ze spółek Grupy PKP informa-
cjami, dotyczącymi zapotrzebowania na pracowników w perspektywie 
kilku najbliższych lat. 
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(ryc. 5.)
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(ryc. 6.)
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W zakresie odbudowy i rozwoju kompetencji szkoleniowych 
w spółkach kolejowych (PKP PLK S.A. i PKP Intercity S.A) planowa-
ne są: zakup symulatorów, szkolenia na symulatorach w zakresie po-
stępowania w sytuacjach nietypowych, opracowanie nowego projektu 
szkolenia. Obecnie trwa poszukiwanie źródeł finansowania zakupu 
symulatorów dla spółek kolejowych.

Dyscyplina pracy to przede wszystkim kwestia oddziaływania na samą 
świadomość ludzi wykonujących czynności związane z bezpieczeństwem. 
Praca w mundurze, świadomość wagi tego, co się robi jest istotna i bardzo 
potrzebna. Zdajemy sobie sprawę, że defragmentacja kolei nie zawsze dawała 
dobre efekty. Ale trzeba pamiętać, że mundur oznacza poczucie wspólnoty 
i dumy. To zresztą widać bardzo dobrze na tych wszystkich uroczystościach, 
w czasie których pracownicy kolejowi pojawiają się w mundurach. 

(ryc. 7. na str. 18)
Na koniec jeszcze chciałbym odnieść się do e-licencji. We współ-

pracy z Urzędem Transportu Kolejowego został przygotowany wstęp-
ny projekt e-licencji, z opisem przedmiotowego systemu i wymagań 
dla tego systemu. Trzeba jednak pamiętać, że jest to bardzo poważne 
zadanie informatyczne, obejmujące dużą liczbę osób.

To są działania, które znajdują się w tej chwili na różnych etapach 
realizacji. Chcielibyśmy, żeby ich efekty były widoczne, i chcielibyśmy, 
żeby była świadomość tego, że każdy, kto wykonuje pracę związaną 
z bezpieczeństwem, czuje się odpowiedzialny za innych i nie toleruje 
lekceważenia przepisów oraz dobrych praktyk u innych. Nie ma cze-
goś takiego, jak fałszywie pojęta solidarność zawodowa. Patrząc na 
przypadki maszynistów, którzy zatrzymywali się pod semaforami, po-
kazującymi sygnały wątpliwe, czy przypadki dyżurnych ruchu, którzy 
reagowali widząc, że coś jest nie tak, niezgodnie z przepisami, wskazują 
dziś, że ci ludzie dobrze postępowali. Serdecznie dziękuję za uwagę. 

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:
Dziękuję panu ministrowi. Głos oddaję teraz Prezesowi Urzędu 

Transportu Kolejowego.
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(ryc. 7.)
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KRZYSZTOF DYL,
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego:3

Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, szanowni Panie i Panowie 
Senatorowie, szanowni Państwo. 

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym w Polsce to jeden z naj-
ważniejszych tematów, którym zajmuje się Urząd Transportu Kolejowe-
go. Podstawowymi czynnikami, wpływającymi na to bezpieczeństwo są:
– właściwe sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem przez pod-

mioty działające na rynku kolejowym,
– stan techniczny infrastruktury kolejowej, 
– stan techniczny taboru kolejowego,
– organizacja ruchu kolejowego,
– technologia i warunki wykonywania przewozów, w tym przewozu 

towarów niebezpiecznych,
– kwalifikacje zawodowe i należyte wykonywanie obowiązków przez 

pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bez-
pieczeństwem ruchu na liniach kolejowych oraz prowadzących 
pojazdy kolejowe,

– zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury.
(ryc. 8. na str. 20)
Mierniki bezpieczeństwa kolejowego precyzyjnie i obiektywnie po-

kazują stan bezpieczeństwa, konfrontując wypadki, niepożądane zda-
rzenia z wielkością aktywności gospodarczej (jest to przeliczone na 1 
mln pociągokilometrów). 

Pierwszy słupek z prezentowanego na str. 20 slajdu pokazuje 
wszystkie wypadki, dwa ostatnie to wypadki na przejazdach kolejowych 
oraz wypadki osób przebywających na terenie kolejowym, a nieupraw-
nionych do tego oraz przebywających poza miejscami do tego wyzna-
czonymi. Wypadki z udziałem osób mogłyby sugerować, że zasadne 
będzie ograniczenie lub wydzielenie obszarów szlaków drogowych, 
jednak koszty z tym związane są niewspółmierne do efektów.  Ele-
ment ten mogłaby wyeliminować odpowiednia edukacja, uwrażliwiają-
ca na konieczność zatrzymania się przed znakiem „stop” nie tylko przy 
3 W tekst zostały wplecione slajdy z prezentacji p. prezesa [przyp. red.]
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(ryc. 8.)
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skrzyżowaniu dwóch dróg publicznych, ale również przy skrzyżowaniu 
z drogą kolejową.

(ryc. 9. na str. 22)
Slajd ten prezentuje zestawienie wypadków z podziałem na typy. 

Dwie pierwsze kategorie, czyli wypadki i poważne wypadki są określo-
ne rozporządzeniem ministra transportu, trzecia - znaczące wypadki 
jest terminem wprowadzonym przez Europejską Agencję Kolejową4. 
Slajd wskazuje, że największa liczba wypadków to zdarzenia na prze-
jazdach oraz zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd 
kolejowy będący w ruchu. 

Najbardziej dramatyczna statystyka dotyczy ofiar wypadków, za 
tymi liczbami kryją się przede wszystkim dwa tragiczne wydarzenia – 
w 2011 r. w Babach oraz w 2012 r. w Szczekocinach. 

(ryc. 10. na str. 23)
Na slajdzie tym, aby pokazać skalę zjawiska, po raz kolejny za-

znaczone zostały wyraźnie zdarzenia na przejazdach oraz zdarzenia 
z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ru-
chu. Nie chodzi tu o to, aby odsunąć odpowiedzialność kolei za powyż-
sze zdarzenia, ale by zaangażować tę część sektora drogowego, która 
mogłaby wesprzeć proces zmniejszania liczby takich zdarzeń, poprzez 
położenie nacisku na elementy szkolnictwa i uświadamianie, że prze-
jazd kolejowy jest także skrzyżowaniem dróg, tylko, że z drogą kolejo-
wą. Nie zmienia to faktu, że coraz większa ilość przejazdów powinna 
być wyposażona w rogatki - to się oczywiście dzieje, jest wdrażany 
program modernizacji przejazdów - jednak przy prowadzeniu jedynie 
takich działań, bez odpowiedniego uświadamiania i zmiany zachowań 
osób znajdujących się w obszarze przejazdów nie uda się poprawić tej 
części statystyki.

Kolejnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo jest stan 
infrastruktury kolejowej. Z punktu widzenia wymaganych nakładów 
finansowych to jest najtrudniejszy aspekt bezpieczeństwa kolejowego. 
Na podstawie poniższych danych wyraźnie widać, że w dużo lepszym 

4 Wypadek, poważny wypadek i incydent są zdefiniowane w art. 4 pkt 45-47 ustawy z  
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) [przyp. red.]
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stanie jest infrastruktura telekomunikacyjna na kolei, co wynika przede 
wszystkim z faktu, że ona jest najmłodsza. 

(ryc. 11. na str. 25)
Bardzo pozytywnie trzeba przyjąć informację o modernizacjach 

i rewitalizacji części torów i urządzeń infrastruktury, z czym mamy 
obecnie do czynienia, mimo iż powoduje to często wydłużenie czasu 
podróży.

Na slajdzie na str. 26 przedstawiony został stan taboru - wiek oraz 
aspekty, które na niego wpływają – organizacyjne i kosztowe. Warto 
wspomnieć, co widać na podstawie zamieszczonych danych, że dużo 
lepiej przedstawia się grupa PKP w stosunku do całego rynku. Średni 
wiek lokomotyw obniżył się z 32 lat w 2010 r. do 29 lat w roku 2011. 
Nie jest to jednak zadowalający poziom.

(ryc. 12. na str. 26)
Kontrole są podstawowym narzędziem UTK w sprawowaniu 

nadzoru nad systemami bezpieczeństwa i przestrzeganiem proce-
dur. Na kolejnym slajdzie przedstawiona została statystyka kontroli 
z podziałem na zarządcę infrastruktury oraz przewoźników. Dane 
dotyczą roku 2010 i 2011, oraz pierwszego półrocza 2012 roku. 

(ryc. 13. na str. 27)
Z satysfakcją przedstawiam dane, wskazujące wzrost liczby 

czynności kontrolnych. Zgodnie z przyjętym przez nasz Urząd 
Transportu Kolejowego systemem, 70% kontroli to kontrole pla-
nowe, 30% odbywa się w wyniku analizy aktualnej sytuacji na 
szlakach lub odnoszącej się do taboru, i te 30% kontroli jest re-
alizowanych w zależności od potrzeb. Dobrym przykładem jest 
pierwsze półrocze 2012 roku, w czasie którego przeprowadzo-
nych zostało bardzo wiele kontroli i jazd inspekcyjnych w związku 
z przygotowaniami do EURO5, a także w trakcie EURO. Oczy-
wiście jazdy kontrolne odbywają się przez cały rok. Do dziś zre-
alizowanych zostało ich ponad 1000, wydano 93 zalecenia po-
kontrolne dla zarządców i 142 dla przewoźników. Podstawowymi 
naruszeniami są: zły stan urządzeń sterowania ruchem, zły stan 
5 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn (EURO) w 2012 r. były zorganizowane 

w Polsce i na Ukrainie [przyp. red.]
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infrastruktury torowej, niewłaściwy nadzór nad pracą eksploata-
cyjną czy w przypadku przewoźników nieprzestrzeganie normy 
czasu pracy maszynistów, nieaktualne rozkazy służbowe i brak 
zatwierdzonej dokumentacji. 

Jak według prawa polskiego i unijnego rozkłada się odpowie-
dzialność? Przede wszystkim to zarządcy i przewoźnicy są tymi, 
którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w ramach własnych organi-
zacji. Prezes UTK zatwierdza system i nadzoruje, czy jest on prawi-
dłowo realizowany. Stąd najważniejszym narzędziem jest kontrola.

(ryc. 14. na str. 29)
Inne instytucje nadzorujące ten system to między innymi Pań-

stwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa 
Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

(ryc. 15. na str. 30)
Na slajdzie na str. 31 prezentowane są wnioski na najbliższą przy-

szłość. 
(ryc. 16. na str. 31)
Oprócz tego trzeba jeszcze powiedzieć o czasie pracy maszyni-

stów. Jest to dziś poważny problem, gdyż popyt na maszynistów jest 
niewspółmiernie większy od istniejącej na rynku podaży. Stąd pojawił 
się problem podwójnego zatrudnienia. Dodatkowo podnoszenie kwa-
lifikacji powinno zostać wzbogacone o system obowiązkowych szkoleń 
i treningów na symulatorach, tak aby dyżurni ruchu jak i maszyniści 
mogli w okresie rocznym czy półrocznym omawiać szczególne zda-
rzenia, które miały miejsce na liniach kolejowych, by można było prze-
ćwiczyć podobne sytuacje na symulatorze, by wytrenować właściwe 
zachowania.

Drugim ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo są 
kradzieże elementów infrastruktury. Skala kradzieży i dewastacji jest 
ogromna, z ich powodu opóźnienia pociągów pasażerskich w 2010 
roku wyniosły 107 tysięcy minut. To jest niemal 75 dni, w 2011 było już 
tych dni prawie 122. Oczywiście nie liczy się tutaj strat bezpośrednich 
związanych z utratą infrastruktury, której koszty odtworzenia są ogrom-
ne, ale przede wszystkim mówi się o tym w kontekście bezpieczeństwa. 
Kradzież elementów sterowania ruchem czy dewastacja innych urzą-



29

(ryc. 14.)



30

(ryc. 15.)



31

(ryc. 16.)



32

dzeń może realnie wpływać na jego pogorszenie. Stąd tak ważna jest 
nie tylko walka z tym zjawiskiem, ale przede wszystkim uświadamianie 
społeczeństwu, jak ważne jest reagowanie na takie zdarzenia. Oczywi-
ście kary są nieuchronne i powinny takie być, ale najważniejsze w tym 
procesie nie jest samo ukaranie, lecz prewencja. Dlatego też 23 sierp-
nia 2012 r. z inicjatywy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu 
Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego podpisano 
memorandum w sprawie kradzieży infrastruktury. Problem dotyczy 
bowiem wszystkich trzech sektorów, czyli kolejowego, energetycznego 
i telekomunikacyjnego. We wszystkich oddziaływanie na gospodarkę, 
jak również na bezpieczeństwo jest bardzo duże. Można z satysfak-
cją powiedzieć, że do chwili obecnej do memorandum przystąpili 
ze strony kolejowej: Polskie Linie Kolejowe, Związek Niezależnych 
Przewoźników Kolejowych, a także z sektora telekomunikacyjnego: 
Telekomunikacja Polska i Krajowa Izba Komunikacji Elektronicznej. 
Dziękuję bardzo.

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Serdecznie dziękuję Prezesowi UTK, proszę o zabranie głosu pana 
Leszka Rutę – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

LESZEK RUTA,
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie:

Na wstępie chciałbym podziękować Przewodniczącemu Senackiego 
Zespołu Infrastruktury za postrzeganie transportu kolejowego, jako ele-
mentu systemu transportu publicznego. Nie jest powszechne w Polsce, 
wśród samorządowców, kolejarzy czy organizatorów transportu widze-
nie kolei, jako elementu transportu publicznego, zbiorowego, miejskiego. 

Zarząd Transportu Miejskiego trochę z innego punktu widzenia 
patrzy i realizuje wdrażanie standardów bezpieczeństwa w transpor-
cie publicznym. Poruszane przez przedmówców problemy również 
mają swoje odbicie w transporcie publicznym, jak choćby przestrze-
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ganie czasu pracy wśród kierowców. By to w jakiś sposób rozwiązać, 
chcemy wprowadzić elektroniczną legitymację kierowcy, pozwalającą 
na logowanie się w kasowniku biletowym kierowcy rozpoczynającego 
pracę. Działanie ZTM obejmuje obszar metropolitalny, liczący około 
3 tys. km2 i ok. 2,5 mln mieszkańców. Obecnie ZTM obsługuje 251 
linii autobusowych, na których jeździ 1575 autobusów, 24 linie tram-
wajowe z 779 wozami w ruchu, 8 linii kolejowych i około 230 ETZ 
(w tym SKM), 1 linię metra obsługiwaną przez 33 pociągi. ZTM to 
również 13 operatorów, 18 linii lokalnych i 31 obsługiwanych gmin. 

Jeżeli chodzi o skalę i podział przewozów, powiedzieć trzeba, że 
w 2006 r. na terenie aglomeracji warszawskiej wykonanych zostało 880 
mln. przejazdów, z pracą przewozową 170,9 mln. wozokilometrów.  
W 2011 zrealizowanych zostało ponad 1 miliard 14 mln. przejazdów 
z pracą przewozową 213,7 mln wozokilometrów. Dla ZTM, jako or-
ganizatora transportu, najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa 
osobistego pasażerów, rozumianego jako brak ryzyka jakiegokolwiek na-
ruszenia nietykalności osobistej lub mienia ze strony innych uczestników 
transportu publicznego. Zagrożenia dotyczą jednak nie tylko pasaże-
rów, ale też prowadzących pojazdy, kontrolerów biletów, osób z obsługi 
pojazdów. Zagrożenia bezpieczeństwa odnoszą się również do mienia 
(infrastruktury i pojazdów). Mówiąc o rodzajach zagrożeń, wymienić 
można m.in. kradzieże, rozboje, agresję, pobicia, zastraszenie, gwałt czy 
zabójstwo. Zagrożenie bezpieczeństwa osobistego może mieć miejsce we 
wnętrzu pojazdu, na przystankach, stacjach oraz w przejściach pomiędzy 
przystankami. Innymi czynnikami zagrożeń bezpieczeństwa pasażerów 
mogą być stan techniczny pojazdu, stan techniczny infrastruktury przy-
stankowej oraz ataki terrorystyczne. Działania na rzecz bezpieczeństwa 
podejmowane są na obszarze infrastrukturalnym (technologicznym), na 
poziomie ludzkim oraz w warstwie procedur. 

(ryc. 17. na str. 34)
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów na przykład we 

wszystkich specyfikacjach istotnych warunków zamówienia6 określane 

6 SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych zawiera opis dostaw, usług lub robót budowlanych, nabywanych przez 
zamawiającego [przyp. red.]
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są standardy, które muszą spełniać pojazdy kupowane przez przewoź-
ników komunalnych, jak również przez dostarczycieli usług. Takim 
obowiązującym standardem jest konieczność wyposażenia wszystkich 
pojazdów w monitoring wizyjny, obejmujący rejestrację obrazu z całej 
przestrzeni pasażerskiej oraz z obszaru minimum 10 m przed pojaz-
dem. W tym obszarze liderem jest kolej, wszystkie pojazdy Szybkiej 
Kolei Miejskiej oraz wagony metra są wyposażone w monitoring wi-
zyjny, ponadto monitoringiem wizyjnym objętych jest ok. 50% taboru 
autobusowego, czyli 840 pojazdów, a w 2013 roku dodatkowo objętych 
nim zostanie 50% taboru tramwajowego. Dodatkowo na wniosek po-
licji i innych służb bezpieczeństwa zdjęte zostały wszystkie reklamy 
z szyb, jak również bardzo ograniczono reklamy zewnętrzne. 

(ryc. 18. na str. 36)
Patrząc na statystykę, można powiedzieć, że w transporcie publicz-

nym najbezpieczniejszym środkiem jest kolej. Wyróżniając jednak taką 
kategorię jak poczucie bezpieczeństwa, po przeprowadzonych badaniach 
(robionych dwa razy w roku przez 10 lat) okazało się, że dopiero wpro-
wadzenie przez SKM i Koleje Mazowieckie, jako standardu jednoprze-
strzennych pojazdów spowodowało wzrost poczucia bezpieczeństwa. 
W ramach podejmowanych działań, zwiększających bezpieczeństwo, 
wprowadzono również zabudowane kabiny prowadzących pojazdy 
oraz monitoring wizyjny na pętlach i w węzłach przesiadkowych. Jedną 
z największych bolączek transportu publicznego jest dewastacja mienia. 
Dlatego też monitoring wizyjny musi objąć wszystkie pojazdy, autobusy 
i tramwaje. Musi on obejmować całą przestrzeń pasażerską, jak również 
minimum 10 metrów przed pojazdem. Ponadto dobrej jakości kame-
ry zewnętrzne, w przypadku kolizji i stłuczek, pomagają w skróceniu 
procedury ubezpieczeniowej. W wyniku monitoringu udaje się również 
zazwyczaj wykryć sprawców dewastacji pojazdów i przystanków, dzięki 
temu te zdarzenia mają miejsce rzadziej. W ramach działań poprawiają-
cych bezpieczeństwo ZTM chciałby też wprowadzić system pozwalający 
w sytuacjach awaryjnych, na żądanie czy na zgłoszenie motorniczego, 
kierowcy zawiadomić „on-line” służby bezpieczeństwa, policję czy służ-
by miejskie. W Warszawie, wśród kierowców i motorniczych przyjęty 
jest kod działający pomiędzy nimi a policją, polegający na włączeniu 
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świateł awaryjnych, w sytuacji potencjalnie zagrażającej bezpieczeństwu. 
Warszawa jest objęta w taki sposób monitoringiem, że policja jest w sta-
nie natychmiast zauważyć autobus jadący na światłach awaryjnych. To 
zaś jest sygnałem zgłaszającym służbom bezpieczeństwa sytuację nie-
bezpieczną. Nie zawsze ze względu na swoje bezpieczeństwo kierowca 
może inaczej zareagować, zaś taki sygnał – przemieszczanie się autobusu 
na światłach awaryjnych przywołuje patrol, którego interwencja ma przy-
nieść oczekiwany skutek. 

Warszawa w 2012 roku przyjęła uchwałą Rady Miasta program „Bez-
pieczna Warszawa”, którego bardzo istotnym elementem jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej. To właśnie w jego 
ramach podjęto działania takie, jak usunięcie reklam z szyb, co bardzo 
ułatwia policji na monitoringu miejskim sprawdzenie, co się dzieje we-
wnątrz pojazdu, wprowadzenie pojazdów jednoprzestrzennych, w których 
pasażer ma większe poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w nocnych środ-
kach komunikacji miejskiej oraz wprowadzanie na dużą skalę monitorin-
gu wizyjnego na pętlach i w węzłach przesiadkowych. Zadbano również 
o wsparcie działań służb porządkowych bezpośrednio przez organizatora, 
poprzez organizację patroli wynajętej firmy ochroniarskiej (z naciskiem na 
patrolowanie komunikacji nocnej oraz wsparcie dla kontrolerów biletów). 
W każdym miesiącu ma miejsce około 650 interwencji patroli ochrony. 

Zarząd Transportu Miejskiego jako organizator transportu prowadzi 
także wspólnie z innymi jednostkami, np. z policją, różnego rodzaju sys-
tematyczne akcje, skierowane do użytkowników komunikacji. Zaczynając 
od dzieci – prowadzone są w porozumieniu z Wydziałem Edukacji m.st. 
Warszawy lekcje w szkołach – „Warszawska Linia Edukacyjna” i „ABC 
bezpieczeństwa”, mówiące dzieciom, jak się przemieszczać w autobusie, 
na co reagować, czego unikać. Kolejną kampanią podkreślającą problem 
bezpieczeństwa podróży np. osób starszych czy niepełnosprawnych jest 
kampania „Przyjacielu, ustąp miejsca”. Wspólnie z policją prowadzone 
są edukacyjne akcje - „Nie toleruj, powiadom”, apelująca o reakcję na 
akty wandalizmu, jak również „Nie daj się złowić”, zwracająca uwagę 
na bezpieczeństwo mienia własnego pasażerów, skierowana przeciwko 
kieszonkowcom. Dodatkowo ZTM wprowadził SMS interwencyjny - 
w każdym pojeździe jest podany numer interwencyjny do straży miej-
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skiej, z numerem bocznym pojazdu. Biorąc pod uwagę, że wszystkie po-
jazdy są wyposażone w GPSy, łatwo je zlokalizować, sms interwencyjny, 
czasami anonimowy od pasażera, który nie chce, ze względu na swoje 
bezpieczeństwo interweniować bezpośrednio, powoduje natychmiasto-
wą reakcję i pojawienie się straży miejskiej lub policji. Obecnie w skali 
roku odnotowywanych jest ponad 2 tys. zgłoszeń. 

Pytając o ocenę poziomu bezpieczeństwa osobistego, trzeba podkreślić, 
że w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba osób zadowolonych, zarów-
no, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na przystankach naziemnej komunikacji 
miejskiej, w pojazdach naziemnej komunikacji miejskiej, na przystankach 
naziemnej komunikacji nocnej jak i na stacjach metra. Przeprowadzone ba-
dania wskazały również, iż bezpieczeństwo w transporcie jest dla pasażerów 
istotne, ale często „przegrywa” z punktualnością, czasem przejazdu, często-
tliwością kursów, pewnością odbycia podróży i wreszcie z cenami biletów. 

Slajd ze str. 36 odnosi się do oceny poziomu bezpieczeństwa i po-
kazuje wielkości poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa.

Poziom bezpieczeństwa mierzony proporcją liczby zdarzeń do liczby 
przewiezionych pasażerów można uznać za wysoki, niemniej każdy incy-
dent jest powodem do dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Bardzo dziękuję za prezentację, teraz poproszę o zabranie głosu 
pana Andrzeja Pawłowskiego, członka Zarządu PKP PLK S.A.

ANDRZEJ PAWŁOWSKI,
Członek Zarządu PKP PLK S.A:7

W kwestii bezpieczeństwa kolejowego największe problemy są 
z dwoma kategoriami wypadków - z wypadkami na przejazdach kole-
jowych oraz z wypadkami z ludźmi. 

(ryc. 20. na str. 39)

7 W tekst zostały wplecione slajdy z prezentacji p. Pawłowskiego [przyp. red.]
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W roku 2011 na 829 wypadków, 243 to wypadki na przejazdach 
kolejowych, a 370 to wypadki z udziałem osób spowodowane przez 
tabor w ruchu. Razem w obu kategoriach wydarzyło się 613 wy-
padków. W 2012 roku odnotowanych do chwili obecnej zostało 521 
wypadków, z czego 411 stanowiły wypadki na przejazdach i wypadki 
z ludźmi – odpowiednio 193 i 218 przypadków. 

Podejmowane przez PKP PLK S.A. działania dotyczą głównie zmniej-
szenia liczby wypadków w obu tych kategoriach. Prowadzona jest kampa-
nia ”Bezpieczny Przejazd - zatrzymaj się i żyj”. Początkowo, od 2005 r. była 
ona prowadzona tylko przez okres wakacji, od 2008 roku prowadzona jest 
przez cały rok. W związku z upowszechnieniem i rozpoznawaniem kam-
panii na rynku, poszerzona została w 2012 roku o element przechodzenia 
w miejscach niedozwolonych („Zero tolerancji dla przechodzenia w miej-
scach niedozwolonych”) i skierowano ją do konkretnego typu uczestni-
ków, znajdujących się w miejscach niedozwolonych na terenie kolejowym. 
W większości przypadków przy zetknięciu człowieka z jadącym pociągiem, 
zdarzenie kończy się śmiercią uczestnika. Kampania daje nadzieję na ogra-
niczenie ilości wypadków dotyczących ludzi przechodzących przez tory. 

(ryc. 21. na str. 41)
Dodatkowo PKP PLK S.A. prowadzi duże projekty inwestycyjne, 

związane m.in. z budową nowych przejazdów ze zmianą kategorii z kate-
gorii D (niestrzeżonej) na kategorię B i C (przejazdy wyposażone w sygna-
lizację świetlną, bądź przejazdy kat. B wyposażone w sygnalizację świetlną 
i półrogatki). Planowane jest wybudowanie około 2 tysięcy takich przejaz-
dów, co powinno w znaczny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu 
kolejowego. 

(ryc. 22. na str. 42)
Nie sposób jednak wyeliminować przypadków lekkomyślności 

i braku rozsądku kierujących pojazdami, którzy powodują wypadki na 
najbardziej zabezpieczonych przejazdach kat. B, z sygnalizacją świetlną 
i półrogatkami – w sytuacji, gdy te półrogatki są objeżdżane i kierowcy 
dostają się pod pociąg, a w wyniku kolizji najczęściej ponoszą śmierć 
na miejscu.

Prowadzony jest szeroko zakrojony program inwestycyjny. W 2011 
roku, w ramach tego programu podpisano umowy na blisko 7 mld zł. 
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(ryc. 21.)
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(ryc. 22.)
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W tym samym roku zmodernizowanych zostało ponad 1000 km linii 
kolejowych i około 227 obiektów inżynieryjnych (mostów, tuneli, prze-
pustów itp.). Obecnie planowana jest modernizacja ok. 1300 km linii 
kolejowych. W ramach posiadanych środków prowadzone są również 
działania diagnostyczne i utrzymaniowe.

Prowadzone działania odnoszące się do programów inwestycyj-
nych to podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez komunikację 
urządzeń z maszynistą albo z pojazdem trakcyjnym, czyli wdrożenie 
ERTMS8 – jazdy próbne ETCS9 poziomu 1, instalacja ETCS poziomu 
2 na odcinkach korytarza E-3010, a także modernizacja istniejących 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym (komputerowe urządzenia 
srk11, Lokalne Centra Sterowania). W ramach innych działań prowa-
dzone są szkolenia dyżurnych ruchu. Rozpoczęto pilotażowe szkolenia 
dyżurnych z radzenia sobie ze stresem w warunkach związanych bez-
pośrednio z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Od 5 listopada do 
21 grudnia 2012 r. planowane jest przeszkolenie wszystkich dyżurnych 
ruchu, czyli ponad 9 tysięcy pracowników. Również w ramach projek-
tu przewidziane jest szkolenie dla instruktorów, przystosowujące ich 
do bieżącej współpracy z dyżurnym ruchu. Prowadzone są też prace 
związane z usytuowaniem w hierarchii spółki instruktora ruchu w taki 
sposób, by mógł w każdej chwili służyć radą dyżurnemu ruchu, by był 
cały czas dostępny, miał dyżury itp., by w razie wątpliwości dyżurny 
ruchu mógł się w każdym momencie pracy skomunikować z instruk-
torem ruchu.

PKP PLK S.A.  prowadzi również działania związane z kradzieża-
mi. W ich ramach zakupionych zostało 9 mobilnych centrów moni-
toringu,  wykorzystanych już podczas EURO, a obecnie lokowanych 
w miejscach, w których najczęściej dochodzi do kradzieży infrastruk-
tury kolejowej. Obecnie mobilne centra monitoringu wykorzystywa-
8 ERTMS – European Rail Traffic Management System – europejski system 

zarządzania ruchem kolejowym [przyp. red.]
9 ETCS – European Train Control System – europejski system kierowania pociągiem, 

składnik ERTMS [przyp. red.]
10 E-30 – linia kolejowa Zgorzelec – Wrocław – Opole – Katowice – Kraków – 

Rzeszów – Medyka (z Niemiec na Ukrainę) [przyp. red.]
11 srk – sterowanie ruchem kolejowym [przyp. red.]
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ne są w ramach akcji „Zero tolerancji dla przechodzących przez tory 
w miejscach niedozwolonych”. Tego typu działań jest o wiele więcej, 
i są one na różnym etapie szczegółowości. Wybudowane zostało Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego, które koordynowało prace podczas 
EURO, a obecnie koordynuje prace w normalnych warunkach, służąc 
bezpieczeństwu i prowadzeniu ruchu kolejowego. Trwają prace nad 
zmianą szkoleń dla dyżurnych ruchu. Zamierzeniem jest podzielenie 
szkoleń na część teoretyczną oraz praktyczną, przeprowadzaną w te-
renie, w sytuacjach, które występują w ich codziennej pracy. To jest ten 
pierwszy element. Drugim elementem szkolenia byłyby ćwiczenia na 
symulatorach (po wyposażeniu spółki w symulatory dla dyżurnych ru-
chu), polegające na ćwiczeniach, zadaniach do wykonania, podobnych 
do występujących podczas normalnej służby. W przypadku wybudo-
wania przynajmniej kilku takich symulatorów w Polsce, optymalnym 
byłoby szkolenie co najmniej raz w roku każdego z dyżurnych ruchu.

Prowadzony jest też projekt lokalnych centrów sterowania, w któ-
rych integrowane są stanowiska dyżurnych ruchu. I na przyszłość pla-
nowane jest wprowadzenie projektu regionalnych centrów sterowa-
nia, wyposażonych w symulatory, służących sprawdzaniu umiejętności 
dyżurnych ruchu. Oczywiście są też prowadzone działania związane 
z poprawą warunków pracy. Dziękuję. 

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Dziękuję panu Pawłowskiemu i proszę pana Tadeusza Matylę.

TADEUSZ MATYLA,
PKP Intercity S.A.:12

Witam serdecznie Państwa. W prezentacji chciałbym wskazać 
elementy, które w działaniach Intercity gwarantują bezpieczeństwo 
w ruchu pociągów najwyższej klasy, począwszy od międzynarodowe-

12 W tekst zostały wplecione slajdy z prezentacji przedstawiciela PKP Intercity S.A. [przyp. red.]
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go ruchu pociągów Intercity, pociągów TLK13 i ekspresów, czyli we 
wszystkich produktach w działalności przewozowej spółki Intercity. 

Bezpieczeństwo jest dla Intercity najważniejszym dobrem. Wypełniając 
obowiązki w zakresie bezpieczeństwa przewozów, Spółka PKP Intercity S.A. 
posiada wymagane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wszystkich ty-
pów eksploatowanych pojazdów kolejowych. Przestrzega ona też procedur 
wydawania świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów 
kolejowych, procedur zapewniających utrzymanie eksploatowanych pojaz-
dów kolejowych na poziomie zgodnym ze stosowanymi standardami, a tak-
że przestrzega procedur dotyczących zatrudniania, kwalifikacji, egzaminów, 
szkolenia oraz wymogów zdrowotnych pracowników bezpośrednio związa-
nych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. 

Spółka opracowała przepisy wewnętrzne określające warunki tech-
niczne oraz zasady i wymagania związane z eksploatacją i utrzymaniem 
pojazdów kolejowych. Wdrożyła też procedury zgłaszania i dokumen-
towania zaistniałych zdarzeń kolejowych. Działania związane z bezpie-
czeństwem, to między innymi uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa, ale 
również praca w tzw. Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), 
zaakceptowanym przez Urząd Transportu Kolejowego. Głównym ce-
lem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w PKP Intercity S.A. jest 
zapewnienie bezpiecznego zarządzania działaniem przewoźnika kolejo-
wego. Zawiera on ujęty w procedurach opis najważniejszych obszarów 
działalności Spółki, mających wpływ na bezpieczeństwo, takich jak re-
alizacja procesu przewozu, utrzymanie taboru, zarządzanie personelem, 
kontrola dostawców, zarządzanie ryzykiem technicznym i operacyjnym, 
zasady postępowania w przypadku zdarzenia kolejowego, kontrole bez-
pieczeństwa i inne.

(ryc. 23. i 24. na str. 46 i 47)
System ten jest na bieżąco weryfikowany i uzupełniany, sprawdzane 

jest też jego działanie i zakres. W związku z powyższym osoby związa-
ne z bezpieczeństwem w jego zakresie mogą na bieżąco śledzić ujęte 
w programie działania. 

(ryc. 25., 26., 27., 28. i 29. na str. 48, 49, 50, 51 i 52)
13 TLK – tanie linie kolejowe – nazwa handlowa rodzaju pociągów prowadzonych 

przez Intercity S.A. [przyp. red.]
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(ryc. 23.)
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(ryc. 24.)
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(ryc. 25.)
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(ryc. 26.)
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(ryc. 27.)
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(ryc. 28.)
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(ryc. 29.)
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Odnosząc się do tematu taboru kolejowego Spółki trzeba powie-
dzieć, iż każdy pojazd ma i mieć musi świadectwo dopuszczenia do 
eksploatacji typu pojazdu, obowiązujące świadectwa sprawności tech-
nicznej. Nie ma pojazdu poruszającego się po torach, który by tych 
dokumentów nie posiadał. 

W zakresie szkolenia maszynistów oparto się na autorskim pro-
gramie przygotowanym przez Intercity i zatwierdzonym przez UTK. 
Maszyniści szkoleni są w dwóch systemach – pierwszym tzw. sta-
rym systemem, a następnie nowym, wchodzącym w życie w wyniku 
obowiązujących przepisów europejskich - poprzez licencję.14 Nie 
można jeszcze tego systemu ocenić w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa. Wszystkie osoby (ok. 100 w pierwszym naborze) były poddane 
wstępnej weryfikacji pod względem wymagań zdrowotnych, a na-
stępnie po egzaminach licencyjnych i uzyskanych licencjach zostaną 
wyszkolone na kolejarza maszynistę. Ten program jest w tej chwili 
wdrażany w PKP Intercity S.A, odbywa się właśnie pierwszy kurs 
takiego szkolenia. 

W zakresie bezpieczeństwa bardzo ważną rolę odgrywa Państwo-
wa Komisja Wypadków Kolejowych. Wydaje ona ogłoszenia, biulety-
ny, obowiązujące wytyczne w zakresie zapobiegania wypadkom oraz 
spraw bezpieczeństwa. W zaleceniach Państwowej Komisji Wypadków 
Kolejowych między innymi znalazł się zakaz rozmów przez telefony 
komórkowe podczas wykonywania obowiązków na stanowiskach zwią-
zanych z bezpieczeństwem ruchu, czy też nakaz stosowania kamer, 
dających obraz przed pociągiem. Intercity wszystko to wdrożyło lub 
jest w trakcie realizacji. W przypadku kamer, trzeba jednak zwrócić 
uwagę, że stwarza ona określone problemy techniczne – np. daje za-
kłócenia radiowe i zakłóca system radiołączności pociągowej. Trzeba 
więc będzie jakoś ten problem rozwiązać.

W ramach poprawy bezpieczeństwa Intercity przygotowuje prze-
targ na zakup symulatorów dla pracy maszynistów. To bardzo ważny 

14 Wprowadzono do ustawy o transporcie kolejowym obowiązek licencjonowania 
maszynistów, inkorporując przepisy tzw. III pakietu kolejowego, w tym 
w szczególności dyrektywy 2007/59/WE z 13.10.2007 r. w spr. uprawnień 
maszynistów [przyp. red.]



54

element w szkoleniu maszynistów, pozwalający na przygotowanie do 
prowadzenia pociągów. Symulatory te będą dostosowane do każdego 
rodzaju pojazdu – zarówno starego, jak i nowoczesnego. 

Bazując na doświadczeniach, chociażby takich jak wypadek 
w okolicach Malborka i Iławy, spowodowany ukręceniem osi (na 
szczęście bez skutków tragicznych), w wyniku ewidentnej jej wady 
materiałowej PKP Intercity stara się zapobiegać podobnym zdarze-
niom stosując wymóg prowadzenia badań metodą defektoskopową 
przy każdym przeglądzie taboru. 

(ryc. 30. na str. 55)
W zakresie bezpieczeństwa pasażerów PKP Intercity współ-

pracuje z organami i instytucjami zewnętrznymi, takimi jak Policja, 
Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i Straż Ochrony Kolei. By 
chronić mienie (każde okradanie mienia jest również stwarzaniem 
niebezpieczeństwa względem techniki i komfortu jazdy), na grupach 
torów postojowych zatrudnione zostały firmy ochroniarskie, zabez-
pieczające przed dewastacją mienia podczas postoju przez złodziei 
miedzi i innych elementów taborowych. 

(ryc. 31. na str. 56)
Warto też wspomnieć o bezpieczeństwie drużyny konduktorskiej. 

Jest ona pierwszą grupą w pociągu, narażoną na ubliżanie, napady, 
uszkodzenia ciała. W 2012 roku doszło do 27 takich zdarzeń. Moż-
na zadać pytanie, czy mundur może ochronić drużynę konduktorską? 
Mimo iż wszystkie drużyny konduktorskie Intercity pracują w mundu-
rach, respektu w stosunku do niego nie ma, ale też nie ma ochrony 
prawnej munduru kolejarza, która nakazywałaby agresorowi zastano-
wienie się nad konsekwencjami czynu. Dodatkowo konduktor nie jest 
pracownikiem związanym z bezpieczeństwem ruchu, w przeciwieństwie 
do kierownika pociągu, który już w tej grupie się znajduje, mimo iż nie 
ma różnicy w czynnościach i spotykaniu się z problemami w pociągu.

Trzeba otwarcie powiedzieć, iż bezpieczeństwa ruchu nie podnosi 
praca maszynisty w innej firmie. Dziś maszynista może na przykład 
prowadzić działalność przewozową i po godzinach pracy na kolei lub 
przed nią jeździć taksówką.

(ryc. 32. na str. 57)
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(ryc. 30.)
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(ryc. 31.)
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(ryc. 32.)
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Ostatni problem związany z bezpieczeństwem w podróży, o któ-
rym trzeba wspomnieć, to problem kibiców. Przewóz kibiców zor-
ganizowanych, konwojowanych przez policję nie stanowi większego 
kłopotu dla Intercity, natomiast tzw. wolno wsiadające grupy, liczące 
często 150-300 osób skrzykniętych spontanicznie, często nastawionych 
agresywnie, jadących w tzw. ustawkach bijatyk, stwarzają duże zagroże-
nie bezpieczeństwa zarówno w pociągu jak i w ruchu. Dziękuję. 

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Dziękuję Panu Prezesowi Matyli, poproszę o zabranie głosu przed-
stawiciela Przewozów Regionalnych.

IRENEUSZ TROSZCZYŃSKI,
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.:15

Szanowni Państwo, Spółka Przewozy Regionalne, poprzednio 
PKP Przewozy Regionalne funkcjonowała w Grupie PKP. Na mocy 
rządowej strategii dla transportu kolejowego do roku 2013, jak rów-
nież ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restruktury-
zacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe”, 22 grudnia 2008 roku stała się spółką samorządową 
i jest własnością samorządów wojewódzkich. Spółka ma licencję 
w zakresie przewozu osób oraz świadczenia usług trakcyjnych, a więc 
spełnia wymogi formalne do realizacji funkcji transportowej. Spół-
ka posiada również, jak każdy przewoźnik i zarządca funkcjonujący 
w systemie kolejowym, System Zarządzania Bezpieczeństwem, zaak-
ceptowany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego decyzją nr 
TTN-02-11-C37/2010 z 10 grudnia 2010 roku. W zakresie bezpie-
czeństwa Spółka uzyskała wymagane certyfikaty bezpieczeństwa tj. 
– Certyfikat Bezpieczeństwa część A, czyli akceptujący nasz system, 
oraz Certyfikat Bezpieczeństwa część B – pozwalający na dostęp do 
15 W tekst zostały wplecione slajdy z prezentacji przedstawiciela Przewozów 

Regionalnych Sp. z o.o. [przyp. red.]
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infrastruktury na danej sieci kolejowej16. Certyfikaty są wydane na 
okres 5 lat i są ważne do 2015 roku. Te wszystkie spełnione wymo-
gi, pozwalają na prawidłowy i bezpieczny sposób realizacji funkcji 
przewoźnika kolejowego. Dodatkowo wolą Zarządu było uzyskanie 
Certyfikatu Jakości w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem w transporcie kolejowym na zgodność z normą PN-EN ISO 
9001-2009, wydanego przez podmiot niezależny. Każdego roku ze-
wnętrzna firma audytuje system zarządzania bezpieczeństwem, na 
zasadach wynikających z europejskich norm. Wynikiem tych audytów 
są raporty, kierunkujące m.in. działania Przewozów Regionalnych na 
rzecz doskonalenia systemu bezpieczeństwa. Spółka w ramach dzia-
łalności eksploatuje prezentowane na slajdzie nr 33 posiadane za-
soby techniczne, oraz zatrudnia powyżej 6 tysięcy pracowników na 
stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego. 

(ryc. 33. na str. 60)
Dominującymi grupami zawodowymi są maszyniści i kierownicy po-

ciągów. Zadania realizowane są za pośrednictwem 15 jednostek wyko-
nawczych, czyli Zakładu Przewozów Regionalnych, z wyjątkiem terenu 
województwa mazowieckiego, gdzie funkcjonują Koleje Mazowieckie. 

Na slajdzie nr 34 przedstawiono, jak kształtowało się bezpieczeń-
stwo i wypadkowość w zakresie funkcjonowania Spółki od roku 2007 
do roku 2011. Podana została liczba zdarzeń, czyli poważnych wypad-
ków, wypadków i incydentów. Widać znaczny ich spadek, jednak należy 
podkreślić, że praca przewozowa również uległa obniżeniu. W odnie-
sieniu do pracy przewozowej proporcjonalnie poziom bezpieczeństwa 
jest utrzymany bez większych zmian. 

(ryc. 34. na str. 61)
Drugim istotnym wskaźnikiem pokazującym ważny z punktu wi-

dzenia działalności spółki, czyli świadczenia usługi dla pasażerów, są 
osoby zabite oraz ciężko ranne w wyniku zaistniałych zdarzeń. W tej 
grupie również notowany jest systematyczny spadek tych zdarzeń.

(ryc. 35. na str. 62)
16 Obowiązek uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa jest nałożony na przewoźników 

ustawą o transporcie kolejowym [przyp. red.]
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(ryc. 33.)
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(ryc. 34.)
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Jak już zostało powiedziane, Spółka została zobowiązana 
i wdrożyła na podstawie wymogów ustawy o transporcie kolejo-
wym i aktu wykonawczego do ustawy System Zarządzania Bezpie-
czeństwem. Został on opracowany zgodnie z wymaganiami tego 
rozporządzenia17, zawiera wszystkie jego elementy, a nawet więcej 
niż jest wymagane.  System ten, zwany SMSem określa rozkład 
odpowiedzialności w spółce – od kierownictwa po najniższe sta-
nowiska związane z bezpieczeństwem bezpośrednio lub pośrednio 
(rewidenci taboru, drużyny konduktorskie, drużyny trakcyjne), jak 
również określa zasady monitorowania i doskonalenia tego syste-
mu zarządzania bezpieczeństwem. Dalej zaprezentowana jest mapa 
procesu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Spółki Przewozy 
Regionalne. 

(ryc. 36. na str. 64)
Wystarczy spojrzeć na mapę procesu, aby ocenić prawidłowość 

funkcjonowania danego przewoźnika kolejowego, który np. tak jak 
w przypadku Przewozów Regionalnych świadczy usługi w zakresie 
przewozu osób, czyli procesu podstawowego. Aby prawidłowo za-
bezpieczyć i zrealizować ten proces przewozowy, potrzebne są też 
podsystemy i procesy w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych, 
zasobów technicznych, zarządzania kompetencjami. Przewozy Re-
gionalne mają te procesy i procedury jasno określone. Funkcjonują 
również instrukcje wewnętrzne, dotyczące kwalifikacji pracowni-
ków i zarządzania ryzykiem. Działa również podsystem zarządzania 
ważnymi informacjami, czyli m.in. zdarzeniami, wypadkami, moni-
torowania, podsystem postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, 
kryzysowych. Jednymi z ważniejszych elementów całego systemu 
są też: system doskonalenia poprzez audyty, oraz co najmniej raz 
w roku przegląd Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i definicja 
kierunków działań doraźnych i dalekosiężnych w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa przewozów. 

17 Chodzi o rozporządzenie Ministra Transportu z 5 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu 
uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 230, poz. 1682) i rozporządzenie 
Ministra Transportu z 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania transportem 
kolejowym (Dz.U. Nr 60, poz. 407) [przyp. red.]
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Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 
19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem 
w transporcie kolejowym oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem, Zarząd Spółki corocznie opracowuje i wdraża Program Po-
prawy Bezpieczeństwa na dany rok, zawierający cele ilościowe i jako-
ściowe, a więc zadania, jakie należy zrealizować na rzecz utrzymania 
i systematycznego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przewo-
zów, m.in. modernizację, utrzymanie pojazdów kolejowych, kwalifi-
kacje pracowników, nadzór.

Poza planowymi działaniami, wynikającymi m.in. z programu poprawy, 
Zarząd Spółki bardzo poważnie podchodzi też do rekomendacji Przewod-
niczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. 

(ryc. 37. i 38 na str. 66 i 67)
Ze strony Przewozów Regionalnych to wszystko, bardzo dziękuję. 

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Dziękuję Panu, teraz jako ostatni prelegent wystąpi pan Zdzisław 
Szczerbaciuk z Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowe-
go i Spedycji. Proszę bardzo.

ZDZISŁAW SZCZERBACIUK,
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego 
i Spedycji:

Bardzo dziękuję. 
Z racji reprezentowania organizacji społecznej wystąpienie będzie spro-

wadzone do pewnych ocen organizacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, nie zaś samych działań czy systemu działań. Mówiąc o bezpie-
czeństwie działań w transporcie publicznym, trzeba najpierw powiedzieć, że 
transport pozaregionalny, czyli miejski w roku 2011 miał do dyspozycji pra-
wie 45 tys. pojazdów, autobusów zgłoszonych przez przewoźników do wy-
konywania publicznego transportu zbiorowego. Polska Izba Gospodarcza 
Transportu Samochodowego i Spedycji to organizacja zrzeszająca przede 
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wszystkim dużych przewoźników, którzy mają 16 tysięcy autobusów. Do 
takich będą się odnosić moje spostrzeżenia i uwagi. Pojazdy tej grupy prze-
woźników wykonują średnio około 100 tysięcy kursów dziennie, w soboty 
i święta około 40% tej sumy. Natomiast druga grupa - mniejszych przewoź-
ników - wykonuje koło 50 tysięcy kursów. Razem daje to średnio dziennie 
150 tys. przewozów wykonywanych przez komunikację. 

Warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego można podzielić na dwie 
grupy – na wewnętrzne i zewnętrzne. Z wewnętrznymi więksi przewoź-
nicy poradzili sobie dzięki zmianom prawa bez większych problemów. 
Funkcjonuje system szkolenia i doszkalania. Większość dużych firm pro-
wadzi także własne szkolenia w okresach pięcioletnich. Szkoli też kie-
rowców w momencie nabycia nowego typu taboru lub znaczących zmian 
przepisów. Ten system dobrze działa, trzeba powiedzieć, że wypadków 
drogowych jest bardzo mało, a wypadków ze skutkiem śmiertelnym 
w komunikacji publicznej, realizowanej przez dużych przewoźników nie 
ma od kilku lat. Pojawił się za to problem tzw. czasu pracy oraz braku 
nowych kandydatów na kierowców, co może być trudne do rozwiąza-
nia za kilka najbliższych lat, gdy większość pracujących dziś kierowców 
przekroczy wiek 68, 69 czy nawet 70 lat. 

Wewnętrzne warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego to także 
sprawa organizacji całego procesu kontrolnego, który w dużych przed-
siębiorstwach przebiega prawidłowo, są powołane odpowiednie służby, 
jest wdrożony system kontroli, odpowiadającej za bezpieczeństwo wła-
snych pojazdów, pracowników, ale przede wszystkim pasażerów. Gorzej 
jest z małymi firmami, gdzie nie ma wprowadzonych odpowiednich pro-
cedur, gdzie kierowcy nie przestrzegają wszystkich przepisów, w szcze-
gólności dotyczących czasu jazdy. Drugim elementem jest bezpieczeń-
stwo zewnętrzne, czyli wpływ decyzji zewnętrznych na bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. I już pierwszym problemem jest organizacja ruchu 
drogowego, zwłaszcza przy dworcach, przy dużych centrach, gdzie wyjeż-
dża jednocześnie po kilkanaście autobusów. Przykładem może być Dwo-
rzec PKS Warszawa Zachodnia. Nikt, mimo, że parę razy ta sprawa była 
podnoszona, nie chce zrobić większej śluzy, tak  by autobusy swobodnie 
wyjeżdżały, a nie wjeżdżały między jadące samochody. Podobnie jest na 
innych dworcach, gdzie wyjeżdżające autobusy obowiązuje znak stopu, 
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zamiast – tak jak jest w Anglii, Francji, w Niemczech, prawo pierwszeństwa 
przejazdu.  Przy pozytywnym rozwiązaniu problemu ilość kolizji, otarć 
samochodów byłaby znacznie mniejsza. Kolejną sprawą jest dojazd do 
tych dworców. Posługując się przykładem Koszalina, gdzie umiejscowiono 
obok dworca kolejowego i autobusowego kolejny dworzec między dwoma 
jezdniami, pasażerowie biegają między tymi jezdniami, między którymi 
znajduje się dworzec, wybudowany za zezwoleniem prezydenta. Następ-
nym elementem jest sprawa szybkości komunikacyjnej. Od czasu do czasu 
słyszymy o ciężkich wypadkach mniejszych autobusów, w szczególności, 
poruszających się z prędkością 100-130 km/h. I wydawałoby się, że to 
kierowca narusza przepisy. Ale bardzo często naruszenie przepisów jest 
tolerowane przez urząd, który wydaje zezwolenie na prowadzenie działal-
ności przewozowej. To są te elementy zewnętrzne. 

Kolejną sprawą są przepisy o czasie pracy, są to dobre regulacje, 
natomiast po to, żeby bezpieczeństwo pasażerów zwiększyć powinny 
być wzięte pod uwagę przez organizatorów ruchu drogowego i orga-
nizatorów procesu przewozowego, także inne, dodatkowe wymaga-
nia. Trzeba, co już wielokrotnie było podkreślane zastanowić się nad 
pewnym systemem przystanków przesiadkowych. Pasażer nie powi-
nien biegać, np. przez cztery skrzyżowania, by przesiąść się z jednego 
środka komunikacji na drugi. Dziękuję, to tyle, panie Przewodniczący.

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, wystąpili już wszyscy prele-
genci. W związku z tym przystępujemy do dyskusji. Pan Stanisław Stolorz 
z Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, proszę bardzo.

STANISŁAW STOLORZ,
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP:

Dziękuję panie Przewodniczący, szkoda, że pan minister Massel 
musiał wyjść, gdyż miałem do niego pytania odnośnie do pakietu 
dla bezpieczeństwa i zawartych w nim 10 punktów. Dotyczyły one 
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wzmocnienia roli UTK (czego nie było widać na slajdzie, poza  6 mln 
zł, obiecanymi panu prezesowi UTK) oraz kontroli, które miały być 
wzmocnione. Co prawda jest podpisane pomiędzy UTK a PIP po-
rozumienie, ale chcielibyśmy wiedzieć, czy to porozumienie zostało 
zrealizowane lub na jakim ono jest etapie. To wiązałoby się z następ-
nym pytaniem, dotyczącym postulatu, aby czas pracy pracowników 
związanych z ruchem pociągu nie dotyczył tylko umów o pracę. Dla-
tego, że jest to bardzo ważne wg nas, dlatego, że nie nadużywałoby to 
już w tym momencie czasu pracy w tych grupach. Jest 17 zawodów 
związanych bezpośrednio z ruchem pociągów i to właśnie one mają 
wpływ na bezpieczeństwo. Trzeba by jeszcze dopisać do tego katalogu 
konduktorów i kilka innych stanowisk. 

Kolejne pytanie dotyczy odbudowy szkolnictwa kolejowego i zwią-
zanej z tym czasowej perspektywy zatrudnienia. Wiem, że w tej chwili 
zwalniamy pracowników kolejowych, moje pytanie dotyczy więc strate-
gii spółek, nie tylko grupy, ale w ogóle spółek kolejowych w tym kon-
tekście. Bo możemy dziś mówić o szkolnictwie, o nowych miejscach, 
ale musimy wiedzieć, czy absolwenci szkół kolejowych znajdą zatrud-
nienie. To będzie interesowało potencjalnego kandydata - czy za dwa, 
trzy, cztery lata będzie miał zatrudnienie, czy nie zostanie bezrobotny. 

Kolejna sprawa to kradzieże infrastruktury. Jest to bardzo ważny 
temat, który wymaga uregulowań prawnych. Dopóki kradzież infra-
struktury nie będzie traktowana jako zagrożenie dla życia, złodzieje 
będą karani za niską szkodliwość czynu, i niewiele będzie z tym można 
zrobić. Na ten temat odbyła się konferencja, w czasie której przedsta-
wiono sugestie Prokuratury Generalnej co do rozwiązań, jakie można 
by przyjąć. Warto więc by Sejm i Senat pochyliły się też nad tym proble-
mem. Inaczej wciąż będziemy o tym mówić, jako o niskiej szkodliwości 
czynu, i na tym będzie koniec. 

I jeszcze jeden bardzo ważny temat - masowe szkolenia maszyni-
stów i dyżurnych ruchu. Oczywiście jak najbardziej jestem za takimi 
szkoleniami. Pytanie dotyczy tego, czy skoro są masowe, to w przy-
szłości również znajdą się na nie pieniądze? I czy są one realizowane 
tylko w spółkach tzw. grupy, czy u wszystkich przewoźników, również 
prywatnych? Chciałbym też wiedzieć, jak wygląda sprawa kontroli 
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u prywatnych przewoźników, wg mnie powinny być one wykonywane, 
tak samo jak wykonuje się je w spółkach przewozowych grupy PKP. 

Następna sprawa, którą chciałbym poruszyć to ujednolicenie in-
strukcji dla wszystkich przewoźników, które pan minister obiecał na 
konferencji 31 maja 2012 r. Mieliśmy powrócić do R118, mieliśmy po-
wrócić do E119. Miało to być wykonane w lipcu i do tej pory nie zostało 
zrealizowane. 

Myślę, że bardzo istotna jest nowelizacja, ujednolicenie szkoleń dla 
wszystkich. UTK powinno wydać zarządzenie dla wszystkich maszy-
nistów, instruktorów i wszystkich innych, żeby byli szkoleni wg jedna-
kowych systemów, których, jak się teraz okazuje, nie ma. 

Chciałbym również zapytać, na jakim etapie prac znajduje się usta-
wa o maszynistach. Miało to być gotowe już dawno, a z tego co wiem, 
na dzień dzisiejszy, chyba nawet nie jest w konsultacjach. Uważam, 
że regulacje należałoby rozszerzyć na wszystkie zawody bezpośrednio 
związane z ruchem pociągów, żeby ten czytnik, jak to mają kierowcy 
był wszędzie, żebyśmy mieli pewne bezpieczeństwo na kolei. 

Otrzymaliśmy z resortu obietnicę, że będą podpisywane długolet-
nie umowy na utrzymanie infrastruktury, nie słyszałem, żeby tak się 
działo, a przecież to również wiąże się z bezpieczeństwem.

Dobrze, że dzisiejsza konferencja została zorganizowana, nigdy nie 
dość bowiem mówienia o bezpieczeństwie, chciałbym jednak, żeby 
nie skończyła się wraz z jej zamknięciem. Chciałbym, żeby poruszone 
sprawy zostały zapisane i żeby wprowadzono pewien harmonogram 
postulowanych działań. Dziękuję.

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Dziękuję, poproszę zatem o odpowiedzi na pytania prezesa UTK. 
Senacki Zespół Infrastruktury ponadto zwróci się pisemnie do mini-
stra transportu z prośbą o ustosunkowanie się do zadanych tu pytań. 
Proszę, panie Prezesie.
18 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP S.A., R1 [przyp. red.]
19 Przepisy sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych E1 [przyp. red.]
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KRZYSZTOF DYL,
Prezes Urząd Transportu Kolejowego:

Dziękuję. Zacznę po kolei, od porozumienia pomiędzy Państwo-
wą Inspekcją Pracy i UTK. To porozumienie funkcjonuje, było już 
kilkanaście wspólnych kontroli. Przekazujemy sobie na bieżąco infor-
macje, jeżeli jedna z instytucji zauważy podczas kontroli naruszenia, 
natychmiast informuje drugą. Praca realizowana jest już na poziomie 
roboczym, czyli oddziałów i jednostek Państwowej Inspekcji Pracy. 
Nie ma obiegu przez centralę, co pozwala zaoszczędzić czas. Nasi 
dyrektorzy są w bieżącym kontakcie z dyrektorami Państwowej In-
spekcji Pracy. Przykładem tego może być dokonana analiza czasu 
pracy maszynistów w pierwszym kwartale 2012 roku. Średnia wśród 
ok. 20 przewoźników wyszła na poziomie 156 godzin. Udało nam się 
znaleźć grupy, w których ten czas został przekroczony. Ten raport 
został także przesłany do PIP.

Kradzieże, niska szkodliwość czynu – członkowie memorandum 
także w tym zakresie biorą udział w zmianach prawa i razem podpi-
sują wszelkie wnioski, które sprzyjają zaostrzeniu kar dla osób po-
pełniających te czyny. Jednocześnie muszę podkreślić, że są to naj-
częściej grupy doskonale zorganizowane (praca pod napięciem 3000 
V wymaga odpowiednich umiejętności, a kradzieże są dokonywane 
bardzo sprawnie). I jednym jest karanie, a drugim cały proces zaan-
gażowania społeczeństwa, które wszelkie informacje na temat takich 
czynów powinno jak najszybciej przekazywać policji, albo Straży 
Ochrony Kolei. 

Odnosząc się do szkoleń, o których była mowa, muszę stwierdzić, 
że mają one miejsce również u przewoźników prywatnych. Te szko-
lenia po ostatnich incydentach, wypadkach i katastrofach mają zostać 
zrealizowane do końca 2012 roku. Urząd dostaje na bieżąco informację 
o podmiotach, które zrealizowały lub w jakim okresie planują te do-
datkowe szkolenia.

W kwestii kontroli prywatnych przewoźników, chciałem powie-
dzieć, że i tu takie kontrole się odbywają. Jazdy inspekcyjne zostały 
przeprowadzone wśród 16 przewoźników towarowych i cargo, oraz 
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wśród 9 pasażerskich i Intercity. W pociągach pasażerskich zostało 
przeprowadzonych ponad 260 jazd inspekcyjnych, a w pociągach towa-
rowych ponad 80. Wszystkie naruszenia zostały zarejestrowane i zna-
lazły się w zaleceniach. 

Odnosząc się jeszcze do czasu pracy maszynistów, chciałbym jeszcze 
wskazać, na podstawie naszej analizy, że ponad 52% maszynistów jest w wie-
ku powyżej 51 lat, a zaledwie 3,8% w wieku do 30 lat. To jest poważny 
problem, pokazujący, że popyt na maszynistów jest dużo większy niż podaż. 

I tylko jeszcze wskażę liczbę kontroli - u zarządców i u przewoźni-
ków w pierwszym półroczu 2011 r. odbyło się ich 147, a w pierwszym 
półroczu 2012 r. 266, oznacza to ich znaczny wzrost. Liczba zale-
ceń, wydanych przez Urząd to 543 w pierwszym półroczu 2011 roku 
i 545 w pierwszym półroczu 2012 roku. Biorąc pod uwagę zwiększenie 
liczby kontroli w 2012 r., i podobną ilość wydanych zaleceń można 
odnotować poprawę dbałości o bezpieczeństwo wśród zarządców 
i przewoźników. 

W kwestii ujednolicenia instrukcji – w sierpniu wywieszony został 
pierwszy projekt, który miał być następnie przekonsultowany, pra-
ce w zespołach się odbywają, a zaplanowane na 12 października br. 
spotkanie nie odbyło się z powodu braku uczestników. Zostało ono 
przełożone na 17 października 2012 r. Uważamy, że tylko konsultacje 
społeczne i udział wszystkich zainteresowanych stron może doprowa-
dzić do tego, by instrukcje po pierwsze, były stosowane (bo nie ma na 
razie narzędzia prawnego), a po drugie spotkały się ze zrozumieniem 
i akceptacją wszystkich stron na tym rynku.

I na koniec sprawa ujednolicenia szkoleń – proszę pamiętać, że 
w sierpniu 2012 r. wywieszone zostały na stronach Urzędu, po kon-
sultacji ze stroną społeczną, która pozytywnie je zaopiniowała, „Dobre 
praktyki”, jako rekomendacje dla wszystkich. To tyle z mojej strony.

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Dziękuję. I bardzo proszę, pan Aleksander Motyka, potem pan 
Wiesław Pełka.
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ALEKSANDER MOTYKA,
Przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu:

Panie senatorze, Szanowni Państwo. Chciałbym powiedzieć kilka 
słów o bezpieczeństwie, ze strony pracownika, który pracuje na stano-
wisku związanym bezpośrednio z ruchem pociągu. Chcąc mówić o bez-
pieczeństwie musimy wrócić do pragmatyki kolejowej. A więc przepisu, 
obowiązującego w latach ’30, wg których kolejarz szedł na służbę, nie 
na dyżur. Kolejarz w czasie tej służby był chroniony. Dzisiaj na służbie 
kolejarz jest atakowany, nie tylko przez ludzi z zewnątrz, ale też przez 
własnego pracodawcę, przez własnego zwierzchnika, w ramach tzw. dzi-
kich oszczędności. Restrukturyzacja i reorganizacja na kolei odbywa się 
od kilku lat i dzisiaj z dyżurnego ruchu, z nastawniczego, zwrotniczego 
zrobiono zwykłego robotnika stacyjnego. W ramach oszczędności, w ra-
mach likwidacji stanowisk pracy dodaje się mu dodatkowe czynności do 
wykonania. Mówiłem niejednokrotnie w mediach, że jest to zagrożeniem 
bezpieczeństwa ruchu. Idąc na dyżur nie można jednocześnie prowadzić 
ruchu pociągów i sprzątać stacji. Jeżeli tak ma być, to należałoby w regu-
laminie technicznym posterunku zapisać – od kiedy, w jakich godzinach 
albo w jakim czasie należy to wykonywać. Wracając do pragmatyki – trze-
ba wspomnieć o mundurach. I moje pytanie jest skierowane do prezesa 
PKP PLK. Chciałbym wiedzieć, ile PLK zaoszczędziły na wycofaniu 
mundurów? Dziś pracownik PLK nie ma ubioru identyfikującego go 
z firmą. Ten fakt może wspomagać złodziei infrastruktury, gdyż dzisiaj 
nie da się odróżnić kolejarza od złodzieja. 

Wracając do przepisów – wiemy, że dzisiaj przepisy się wykluczają, 
jeden zaprzecza drugiemu, do tego przewoźnicy prywatni tworzą wła-
sne przepisy. I dyżurny jak chce przeprowadzić pociąg, to musi wcze-
śniej zapytać przez radio, czy jedzie pociąg prywatny czy z grupy PKP. 

Kwestia miejsca pracy. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, musimy 
mówić o warunkach pracy. Dziś miejscem pracy pracownika, który ma 
bezpośredni wpływ na ruch pociągów jest obszar działania sekcji. Nie 
punkt geograficzny, nie stacja, tylko obszar działania sekcji. Dziś ta sekcja 
ma średnio do 100 km obszaru. Moje pytanie dotyczy tego, jak ci pra-
cownicy mają przemieszczać się z posterunku na posterunek, jeśli w tym 
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czasie nie ma pociągów osobowych? Okazuje się, że pozostają im tylko 
własne środki. Mało tego, tam gdzie ruch jest zawieszony w porze noc-
nej, pracownikowi każe się zamykać posterunek o 23.00, a o 4.00 otwie-
rać. I nie pyta się go, jak on się przemieści te sto kilometrów. Prawda 
jest taka, że pracownicy śpią na posterunku, bo nie mają innego wyjścia. 
A to powoduje, że z pewnością rozpoczynając pracę nie są wypoczęci. 

Sprawa modernizacji – pan prezes przedstawił, że modernizowanych jest 
około 2 tys. przejazdów. Mam więc pytanie – dlaczego na posterunku ruchu 
jest 20 monitorów od każdego przejazdu, dlaczego wykonawcy między sobą 
tego nie uzgodnią i nie można jednego monitora podzielić na kilka działek? 

I jeszcze jedno pytanie – dlaczego monter, który ma uprawnienia do 
plombownicy, a więc usuwa usterki, naprawia urządzenia, później je plom-
buje, wykonuje w ramach oszczędności służbę w tym samym miejscu. Czy 
po to, żeby nie było godzin nadliczbowych? Kiedyś był przepis, że jak mia-
łeś prawo do plombownicy, to 5 lat nie mogłeś pracować w tym zawodzie. 

Ostatnie pytanie – kto w rzeczywistości wykonuje prace związane 
z urządzeniami zabezpieczenia albo sterowania ruchu pociągu?

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Dużo pytań, ale jeszcze najpierw poproszę pana Wiesława Pełkę, 
a potem dopiero zostaną udzielone odpowiedzi.

WIESŁAW PEŁKA,
Sekcja Krajowa Kolejarzy „Solidarność”:

Dziękuję Panie Przewodniczący za zaproszenie na konferencję. Sprawy 
dotyczące bezpieczeństwa w transporcie są bardzo ważne i wszystko co tu 
dziś zaprezentowano, to prawda. Ale trzeba też pamiętać, że jeżeli zdarzy 
się wypadek i ginie 16 osób, to jest to tylko 16 osób na 800 przewożonych. 
Tymczasem najwięcej ludzi ginie na przejazdach kolejowych, przejściach 
oraz przy wtargnięciach na tory w miejscach, w których człowiek nie powi-
nien się znajdować. Oczywiście najbardziej medialne są katastrofy, choćby 
jak ta ostatnia pod Szczekocinami. Jej przyczyny do tej pory do końca nie 
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są wyjaśnione i chciałbym na to spojrzeć z innej strony.  Są obowiązują-
ce przepisy, instrukcje, tylko tak się składa, że w tym konkretnym przy-
padku pierwszym aresztowanym był dyżurny ruchu. Drugą aresztowaną 
osobą był kolejny dyżurny ruchu. Tak jakby nikt więcej nie odpowiadał 
za katastrofę, tylko ludzie na dole. Ostatnio zwróciliśmy się jako sekcja 
infrastruktury związku do zarządcy, z prośbą o odpowiedź na pytanie, jak 
przestrzegane są instrukcje i jak wygląda zatrudnienie wg instrukcji. Bo nie 
może być tak, że żeby wypełnić instrukcję, pracownik kolejowy ma praco-
wać w miesiącu 300, 400 albo więcej godzin, bo przy tych obiektach, które 
ma do skontrolowania, tyle to wymaga. Nie może tak być. Oczywiście 
pracownik pracuje średnio miesięcznie 168 godzin i może mieć ileś godzin 
nadliczbowych, ale nie może ich mieć np. 400. Nie można redukować 
zatrudnienia kosztem bezpieczeństwa.

Odnosząc się do kradzieży infrastruktury. Nam chodzi o praktykę 
sądowniczą do zastosowania. Bo kradzież łubki i 8 śrub, ważących 
w sumie ok. 30 kg, to jest nieduża wartość pieniężna. Ale sędzia nie 
bierze pod uwagę tego, że jazda po rozkręconym torze to sprowadze-
nie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym zagrożone karą do 
8 lat. Gdyby kara była surowsza, to każdy by się zastanowił nad taką 
kradzieżą. Dopóki funkcjonuje niska szkodliwość takich czynów, nie 
można liczyć na poprawę i zmianę sytuacji.  

Ja jeszcze przy tej okazji instrukcji, panie prezesie, bo też chciał-
bym. Była podana taka cyferka – 8731 pracowników zatrudnionych 
przy utrzymaniu i diagnostyce. Czy to jest wystarczająca liczba, czy 
musimy bardzo redukować ilość linii kolejowych? I jeszcze to co było 
mówione, bo pan minister bardzo ładnie to pokazał w procentach – 
jaki jest stan linii kolejowych, ale może bardziej przemawia do wy-
obraźni jakie to są pieniądze. Bo to jest przeliczalne na pieniądze. Na 
przykład niedoinwestowanie infrastruktury to jest 47 mld zł, w tym 
tory i obiekty inżynieryjne ok. 36 mld, automatyka i telekomunikacja 8 
mld zł, energetyka 3 mld zł. 

Chciałbym jeszcze zwrócić się do Parlamentu – może bardziej do 
Sejmu niż Senatu - w sprawie Prawa zamówień publicznych. Znacz-
na część z nas już od dawna walczy o to, aby nie było w niej zapisu, 
wyznaczającego cenę jako jedyny determinant. Mówicie Państwo - nie 
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ma! Jak to nie ma? Zapytajmy którąkolwiek komisję, czy nie wybierze 
najniższej ceny. Jako spółka zamawiamy na linię 30 RTMSy20. Mamy 
pieniądze z Unii Europejskiej i chcemy, żeby to było zrobione za 80% 
ceny kosztorysowej, a nie za 40%, jak ma to teraz miejsce i doprowa-
dza do upadku niektóre spółki. I jeszcze, w kwestii bezpieczeństwa, 
chciałbym wspomnieć, że usiłuje się prywatyzować spółki kolejowe, 
nie wydzielając z nich uprzednio infrastruktury kolejowej potrzebnej 
do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. I dopóki nie określi-
my najpierw, czym jest infrastruktura kolejowa, nie powinniśmy prywa-
tyzować spółek kolejowych. Może to nietypowe, że związek zawodowy 
powołuje się po raz kolejny w ciągu 2 tygodni na rozporządzenie Ko-
misji Europejskiej nr 851/2006 z 9 czerwca 2006 r.21, określające czym 
jest infrastruktura kolejowa ogólnie dostępna, ale prosimy żeby nasz 
rząd w końcu dostosował nasze prawo do prawa Unii Europejskiej. 

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Dziękuję, teraz proszę pana prezesa Pawłowskiego o odpowiedź. 
Nie bójmy się, tylko mówmy to, co jest. Bo jak się tu przychodzi do 
Parlamentu, to się mówi o wszystkim. Proszę panie dyrektorze Paw-
łowski odpowiedzieć na te pytania. Jeszcze prywatni przewoźnicy będą 
mieli głos, a ja zaczekam na sam koniec. Proszę panie Prezesie.

ANDRZEJ PAWŁOWSKI,
Członek Zarządu PKP PLK S.A:

Dziękuję bardzo. Może zacznę od obowiązków dodatkowych, które 
od dłuższego czasu budzą wiele kontrowersji po stronie społecznej. 
Do sprawy trzeba podejść w różnoraki sposób. Są linie kolejowe, na 
20 RTMS – system zarządzania ruchem kolejowym – Railway Traffic Management 

System, prawidłowo ERTMS – European Railway Traffic Management System 
[przyp. red.]

21 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 851/2006 z 9 czerwca 2006 r., określające 
pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, 
stanowiące załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 [przyp. red.]
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których jest 6 – 10 pociągów i trudno wymagać, żeby zarządca za-
trudniał dodatkowe osoby do wykonywania dodatkowych obowiąz-
ków, skoro dyżurni ruchu mają czas, żeby je wykonać. To jest zresztą 
tak, że z jednej strony oczekuje się od zarządcy coraz większej efek-
tywności, niższych stawek dostępu, a z drugiej strony zatrudnienia 
kolejnych pracowników do wykonywania dodatkowych obowiązków. 
My, jako Zarząd PKP PLK S.A. obiecaliśmy partnerom społecznym, 
że zrobimy szczegółową analizę wszystkich posterunków ruchu, na 
których są powierzone dodatkowe obowiązki. Ta analiza została wy-
konana i w chwili obecnej, po ostatnim posiedzeniu Zarządu, Biuro 
Bezpieczeństwa i Biuro Eksploatacji wspólnie zostały zobowiązane do 
przeanalizowania takich przypadków, gdzie jest dość duży ruch po-
ciągów, a są przydzielone dodatkowe obowiązki dla dyżurnych ruchu. 
Będą przeprowadzane kontrole i na ich gruncie będziemy sprawdzać, 
czy faktycznie dany dyżurny ruchu wykonuje zbyt dużo obowiązków 
i w związku z tym nie może skoncentrować się na prowadzeniu ru-
chu pociągów. Chciałbym nadmienić, że fakt przypisania dodatkowych 
obowiązków dyżurnemu ruchu nie może oznaczać obniżenia w jaki-
kolwiek sposób poziomu bezpieczeństwa ruchu. Rzeczą nadrzędną dla 
dyżurnego ruchu jest prowadzenie ruchu pociągów. Dyżurny wykonuje 
dodatkowe obowiązki poza czasem, w którym wykonuje czynności 
związane z prowadzeniem ruchu pociągów. 

Jeżeli chodzi o wycofanie mundurów – nie mam wiedzy na te-
mat oszczędności z tego tytułu. Postaramy się w miarę możliwości 
przygotować taką informację i przekazać ją Państwu. Moje służby 
nie naciskają bardzo mocno, by egzekwować noszenie mundurów 
przez pracowników, którzy mają przydział na nie i powinni je nosić. 
W przypadku posterunków ruchu, nawyk noszenia umundurowania 
trochę zaginął.

Jeżeli chodzi o ujednolicenie przepisów i pytania, czy dyżurny ru-
chu musi się pytać maszynisty z jakiej jest firmy – czy z prywatnej, czy 
z grupy PKP, to uważam to za nieporozumienie. Jak Państwo dobrze 
wiedzą, każdy przewoźnik, wjeżdżający na infrastrukturę kolejową 
zarządzaną przez Polskie Linie Kolejowe, na mocy zapisów w regu-
laminie ma obowiązek stosowania instrukcji Polskich Linii Kolejo-
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wych. Także tutaj nie może być mowy o tym, że dyżurny ruchu, któ-
ry wpuszcza na infrastrukturę Polskich Linii Kolejowych jakikolwiek 
pociąg jakiegokolwiek przewoźnika będzie w domniemaniu myślał, 
że będą stosowane instrukcje tych przewoźników. Bo jest tylko jedna 
instrukcja w Polskich Liniach Kolejowych, a PLK to ponad 99% linii 
kolejowych w Polsce, i te instrukcje, które wskazane są w załączniku 
do regulaminu obowiązują wszystkich przewoźników. Bez znaczenia 
jest to czy przewoźnik jest prywatny, czy z grupy PKP. 

Jeżeli chodzi o monitory, zgadzam się z Panem, że mamy z tym 
problem, że mamy tych monitorów wiele. Myślę, że pan poruszył 
sprawę stacji Kozłów, gdzie prowadzony jest proces związany z po-
prawą ergonomii pracy. Dyspozycje zostały wydane w takim zakre-
sie, żeby ergonomia pracy była możliwie najlepiej zachowana, żeby 
dyżurny ruchu miał takie pole widzenia i taką dostępność do urzą-
dzeń, które musi albo nadzorować, albo obsługiwać, żeby były one 
w zasięgu wzroku. I zgadzam się, że w tym zakresie mamy trochę do 
zrobienia. 

Nieznane mi są przypadki, żeby monter posiadający plombownicę 
pracował jako dyżurny ruchu. Jeżeli tak się dzieje, bardzo proszę o sy-
gnał. Ja się nigdy z taką sytuacją nie spotkałem, natomiast jeżeli taki 
przypadek wystąpił, to nigdy nie powinien był mieć miejsca na naszej 
infrastrukturze. Jeżeli są urządzenia plombowane przez pracowników 
służby automatyki, to żaden z tych pracowników posiadający plom-
bownice nie powinien pełnić dyżuru na tych posterunkach. 

Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to trudno mi tu polemizować z Pań-
stwa argumentami. Wraz z rozwojem technologii zmniejsza się zatrud-
nienie na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego (dyżurni ruchu, nastawniczy czy zwrotniczy). Postęp 
technologiczny zastępuje pracę tych pracowników, natomiast wzrasta 
zapotrzebowanie na zatrudnienie w sektorze utrzymania, czyli zapo-
trzebowanie na specjalistów wyższej klasy, zajmujących się utrzyma-
niem tych nowoczesnych urządzeń. Wiedzą Państwo też dobrze, że 
pracujemy dalej w oparciu o jednostki techniczne, co nie do końca na 
dzisiejsze czasy jest już dobrą metodologią. Pracujemy nad nową, póki 
co jej nie mamy, ale temat jest bardzo pilny do załatwienia. 
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I na koniec – duży dojazd do pracy i praca dyżurnych ruchu. Zosta-
ła wydana na mój podpis dyspozycja do zakładów linii kolejowych, że 
przerwa może być tylko od 23.00 do 5.00, natomiast nie mogą to być 
przerwy krótsze, takie, żeby pracownicy spali na posterunkach. Chyba 
już odpowiedziałem na wszystkie pytania, jeżeli o czymś zapomniałem, 
to proszę przypomnieć.

STANISŁAW KOKOT,
Sekcja Krajowa Kolejarzy:

Panie Prezesie, to jak mam to zrozumieć? Pan powiedział, że liczba 
ponad 8 tysięcy monterów i diagnostów, jest wystarczającą liczbą osób, 
które wykonają wszystkie czynności wynikające z instrukcji. Czy tylko 
ci ludzie będą pracowali na liniach, na których jest więcej pociągów, 
a na tych mniej uczęszczanych będzie inaczej prowadzona obsługa? Bo 
w takiej sytuacji wg mnie występuje zagrożenie bezpieczeństwa na tych 
innych liniach. I jeszcze jedno – ostatnio są prowadzone tzw. szkole-
nia „Jak radzić sobie ze stresem”. Czy nie są to wyrzucone pieniądze? 
Przecież należałoby najpierw zastanowić się nad wyeliminowaniem 
elementów powodujących stres. Dziękuję.

ANDRZEJ PAWŁOWSKI,
Członek Zarządu PKP PLK S.A:

Jeżeli chodzi o liczbę pracowników niezbędnych do utrzymania, jak 
powiedziałem wcześniej - nie jestem w stanie w tej chwili określić, czy 
jest to wystarczająca liczba, czy nie. Jeżeli chodzi o szkolenie na temat 
stresu – dobrze wiemy, że nie ma możliwości eliminacji wszystkich 
przesłanek, powodujących stres w normalnej pracy dyżurnego ruchu. 
Ten stres jest największy w przypadku, gdy dochodzi do uszkodzenia 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Odpowiedzialność za podej-
mowanie decyzji, odpowiedzialność za prowadzenie ruchu pociągów 
przenoszona jest na pracownika, czyli na dyżurnego ruchu czy też 
nastawniczego. Takie sytuacje będą występowały nawet w tym przy-
padku, gdy na całej sieci będzie zabudowany ETCS, poziom drugi czy 
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nawet poziom trzeci. Bo do awarii będzie dochodzić i jakiś pracownik 
zawsze się w takiej sytuacji znajdzie. Osobiście uważam, że szkolenia 
z radzenia sobie ze stresem są dobrym pomysłem. Po pierwsze robi to 
firma zewnętrzna, która potrafi dotrzeć do tych ludzi, może w trochę 
inny sposób niż nasze służby czy nasi pracownicy z bezpośredniego 
nadzoru. Po drugie, chcemy w ramach tego cyklu szkoleń przeszkolić 
instruktorów, którzy będą na co dzień pracowali z dyżurnymi ruchu. 
Uważam więc, że nie jest to stracony czas. Osobiście, jako były dyżur-
ny ruchu uważam, że takie szkolenia są potrzebne, tym bardziej teraz, 
kiedy prac w warunkach odmiennych, odmiennego prowadzenia ruchu 
przy zamknięciach jednego z torów jest dość dużo. Zgadzam się na-
tomiast w pełni, że powinniśmy eliminować przyczyny czy przesłanki 
stresogenne w takim zakresie, w jakim się da, czyli stosować jak naj-
więcej nowoczesnych technologii. W przypadkach, kiedy mamy do czy-
nienia ze starszymi typami urządzeń, bardziej zawodnymi, powinniśmy 
inwestować w urządzenia nowe, mniej zawodne. Myślę, że dzięki temu 
poziom stresu wśród pracowników związanych z bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego automatycznie zmaleje.

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Proszę – kolega Niemiec.

KRZYSZTOF NIEMIEC,
Fusion Invest Polska S.A:

Krzysztof  Niemiec, do niedawna CT Logistics. Proszę pozwolić 
mi na taką uwagę. Obecnie mamy w Polsce sytuację, która dopro-
wadzi do tego, że za kilka lat przestaniemy mieścić na drogach 
zarówno pasażerów jak i towary. To dlatego, że dzisiaj udział ko-
lei w transporcie jest zaledwie kilkunastoprocentowy. Jeśli zatem 
mamy infrastrukturę tak dużą, to ona powinna być wykorzystana. 
Zauważmy, że w Polsce na wytworzenie 1 euro PKB potrzeba 0,73 
tonokilometra przewozu. Średnia unijna to 0,19, wg wyliczeń profe-
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sora Burnewicza. Znaczy to, że my na 1 euro musimy trzyipółkrot-
nie więcej wozić. A zatem system budowy naszych dróg i autostrad 
to dwa pasy w jedną stronę - jeden pas dla tira, a drugi do wyprze-
dzania tirów. Natomiast nie ma już miejsca na pozostałe pojazdy. 
Popatrzmy dalej. Sprowadzanie używanych samochodów utrzymuje 
się na poziomie ok. 700 tys. rocznie, łącznie z nowymi jest to ok. 
1 mln. Za dwa, trzy, cztery lata już się nie pomieścimy. Spójrzmy 
na jedną sytuację z roku 2012 w stosunku do 2011. Na drogach 
przybędzie (mogą być niewielkie błędy jeżeli chodzi o prognozę) 
prawie 20 mld tonokilometrów, a cała kolej przewiezie 47 mld. Czy-
li połowa całych przewozów kolejowych jest tylko jednorocznym 
wzrostem samochodowym. Jeżeli zatem idziemy w tamtym kierun-
ku, to przy kilkunastu procentach przewozów, kolej musi liczyć 
się z tym, że w ciągu najbliższych 5, 6, 7 lat musi nastąpić prawie 
podwojenie. To znaczy, że jeżeli mieliśmy w masterplanie założone 
28%, 29% udziału np. w przewozach towarowych, to dzisiaj mamy 
16%. Około 1 200 mln ton netto brakuje. Przeliczmy to ma pocią-
gokilometry i to jest ok. 120, 130 mln ton mniej dla PLK. Patrząc 
z tego punktu widzenia, to dzisiejszy poziom bezpieczeństwa jest 
oceniany na dzisiejszą pracę przewozową. Ale już trzeba patrzeć na 
zapewnienie tego poziomu w ciągu najbliższych kilku lat dla pracy 
dwa razy większej. Biała księga22 stanowi, że w 2030 roku na kolej 
ma przejść 30% z przesyłek na odległość powyżej 30 kilometrów, 
dokonywanych transportem samochodowym. To na dzisiejsze wa-
runki jest niecałe 30 mln ton. W związku z tym, jak zaczniemy 
dokładać te ilości, to z rachunku prawdopodobieństwa będzie wy-
chodzić, że poziom bezpieczeństwa musi być zdecydowanie wyższy.

I odrębna rzecz – kwestie przewozów aglomeracyjnych. Jeszcze 
chwilę i wszystkie większe miasta się zapchają. Nie będzie innej moż-
liwości, nie będzie alternatywy dla transportu kolejowego, on będzie 
musiał wjeżdżać do miast. I już na szczęście w Warszawie rozwią-
zano to dość dobrze, ale za kilka lat inne miasta będą się zapychać. 

22 „Biała księga – plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – 
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. 
2011 r. [przyp. red.]
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Dlatego też patrząc z punktu widzenia również polityki, jeżeli chodzi 
o przedsięwzięcia związane z koleją, trzeba je prowadzić już dzisiaj na 
miarę dwukrotnego wzrostu udziału w czasie nie dłuższym niż 10 lat.  
Dziękuję.

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Dziękuję. To ja mam teraz pytanie do Pani prezes Kuczewskiej. 
W czym trzeba pomóc, bo rozrywają już te Przewozy Regionalna we 
wszystkie strony. 

Kiedy otrzymałem, jako pracownik kolei, pismo na temat zniżek, 
podpisane przez mojego byłego poprzednika, to sprawdzałem, czy są 
tam uwzględnione przewozy regionalne, żebym mógł wykupić ulgę. 
Okazało się, że nie ma. Proszę więc powiedzieć, co się dzieje, dla mnie 
największym błędem było rozbicie Przewozów Regionalnych. I ci, co 
to zrobili dziś mówią, że tego nie zrobili. 

MAŁGORZATA KUCZEWSKA-LASKA,
Prezes Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.:

Bardzo trudno jest mi udzielić odpowiedzi na zadane pyta-
nie. Problemem Przewozów Regionalnych jest utrzymanie się na 
rynku. I cały czas staramy się to czynić. A to, o co pyta Pan Se-
nator dotyczy w dużym zakresie regulacji, polityki i ustawodaw-
stwa w Polsce i na te rzeczy Zarząd Przewozów Regionalnych 
wpływu nie ma. Natomiast chciałabym wyjaśnić tę wątpliwość 
odnośnie do ulg kolejowych. Przewozy Regionalne miały podpi-
sane ze wszystkimi spółkami zrzeszonymi w Związku Pracodaw-
ców Kolejowych porozumienie, zgodnie z którym sprzedawaliśmy 
świadczenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w tych 
spółkach. Natomiast ZPK, ku naszemu zdziwieniu, wypowiedział 
nam to porozumienie latem tego roku. Wypowiedział je w związ-
ku z tym, że spółki zrzeszone w ZPK postanowiły wyeliminować 
wykup uprawnień dla emerytów kolejowych (my nie jesteśmy już 
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zrzeszeni w ZPK), teraz emeryt kolejowy ma sobie sam wyku-
pywać uprawnienie, a nie ma mu tego robić pracodawca. Wcze-
śniej to pracodawcy kolejowi wykupywali uprawnienia również dla 
emerytów kolejowych. Z naszego punktu widzenia jest to dość 
duża różnica, przedtem prowadziliśmy kalkulacje w sytuacji, gdy 
pracodawcy kolejowi wykupywali uprawnienia dla wszystkich swo-
ich pracowników, w tym emerytów. Z tego względu my na taki 
aneks, pozbawiający emerytów kolejowych prawa do wykupionego 
świadczenia kolejowego, nie mogliśmy się zgodzić, i stąd Związek 
Pracodawców Kolejowych wypowiedział nam to porozumienie. 
Niestety, ponieważ nie jesteśmy zrzeszeni w ZPK, to na kolej-
ne spotkania nie zostaliśmy zaproszeni. Sama czasami ze zdu-
mieniem dowiadywałam się od osób ze Związków Zawodowych, 
że takie spotkania miały miejsce, a nas na nie nie zaproszono. 
My najchętniej byśmy oczywiście wrócili do tych starych zasad, 
kiedy pracodawcy kolejowi wykupywali świadczenia kolejowe dla 
pracowników i emerytów. Jeśli wyłączamy emerytów, to musimy 
przygotować nowe kalkulacje i nowe zasady, co też nie jest proste. 
Potrzebni są pracownicy z pewnymi umiejętnościami ekonome-
trycznymi. I taką ofertę przygotowujemy. Osobiście uważam, że 
osoby, które odpowiadają całościowo za system kolejowy w Pol-
sce powinny brać pod uwagę ryzyka, wynikające z bardzo duże-
go zróżnicowania podmiotów kolejowych. Bo o ile można sobie 
wyobrazić przeobrażenie systemu kolejowego w kierunku kon-
kurencyjności, i ja osobiście uważam, że jest to dobry kierunek, 
poprawiający efektywność pracy kolei długookresowo, o tyle krót-
kookresowe zmiany powodują, że nowe podmioty wchodzące na 
rynek są nienajlepiej przygotowane do operowania na nim. 

Dziś mamy bardzo poważny problem, którego jako przewoźnik 
nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać, dotyczy on decyzji o stykach 
pomiędzy województwami. W tą decyzję tak naprawdę zaangażo-
wani są organizatorzy, my na razie w niej nie uczestniczymy. Powoli 
zaczynamy zbierać pewne sygnały, które pokazują, że organizato-
rzy przewozów i nowi przewoźnicy niewystarczająco mieszczą się 
w przepisach dotyczących zamawiania rozkładu jazdy i decyzji o nim, 
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gdyż jesteśmy już grubo po konstrukcji rozkładu, i teraz zastanawia-
my się jak mamy obsługiwać styki pomiędzy województwami. To 
jest za późno. Dzisiaj dowiedziałam się, że Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego skomentował, że zasadniczo Przewozy Re-
gionalne na terenie Województwa Śląskiego mogą przestać jeździć 
już przed 9 grudnia 2012 r. Problem jest taki, że w ogóle w gospo-
darce to się dzieje w Polsce bardzo źle. Bo Urzędy Marszałkowskie 
nie mają de facto odpowiedzialności prawnej za swoją działalność, 
one odpowiadają politycznie przed wyborcami. I okazuje się, że tam, 
gdzie dobre imię powinno być ważne, to okazuje się, że ono wcale nie 
jest ważne. Nikt w Polsce na to nie zwraca uwagi i nie ma problemu, 
jeśli urząd marszałkowski, w tym przypadku śląski, nie wywiązuje się 
ze zobowiązań, nie płaci firmie i nie jest w ogóle zainteresowany jej 
usługami, mimo, że ta firma realizuje przewozy o charakterze służby 
publicznej w województwie. Można zadać więc pytanie, dlaczego jeź-
dzimy? Jeździmy, bo pasażerowie nie powinni być ofiarami tego typu 
pomysłów politycznych i nie do końca rozważnych decyzji. Oczywi-
ście, jeśli jasno zostanie powiedziane przez polityków, że Przewozy 
Regionalne powinny na Śląsku nie jeździć, to Przewozy Regional-
ne oczywiście zaprzestaną świadczenia usług w woj. śląskim. Ale to 
o tym musi jednoznacznie zadecydować organizator, a nie uciekać 
się od decyzji i prowadzić bardzo długie wywody na temat tego, czy 
on ma umowy czy nie ma, czy powinien płacić, czy nie. Wystarczy 
jasno powiedzieć - proszę nie realizować usług na terenie mojego 
województwa. Dziękuję.

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Śląskie koleje przecież mają udziały w Przewozach Regionalnych…

MAŁGORZATA KUCZEWSKA-LASKA,
Prezes Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.:

Nie, Śląskie Koleje nie mają, to tylko Urząd Marszałkowski ma 9%



SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Urząd ma udziały, ma też swojego przedstawiciela w Radzie. To co, 
on działa przeciwko swojej spółce? 

MAŁGORZATA KUCZEWSKA-LASKA,
Prezes Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.:

Przełożenie decyzji marszałka województwa śląskiego na działalność 
przedstawiciela w radzie nadzorczej jest bardzo trudna, dlatego, że marszałek 
województwa śląskiego jest de facto właścicielem tylko 9%, natomiast od-
powiedzialność za działanie w radzie nadzorczej raczej ponosi członek rady 
nadzorczej, przedstawiciel województwa śląskiego. I muszę uczciwie powie-
dzieć, że my w działaniu tej osoby nie dopatrzyliśmy się akurat konkretnych 
zawinień, które można by uznać za działanie na szkodę spółki. Natomiast 
polityka i działania marszałka województwa śląskiego są w tym zakresie cza-
sami zaskakujące, ale on niestety posiada pełną swobodę w podejmowaniu 
decyzji. I ponosi tak naprawdę tylko odpowiedzialność polityczną.

SENATOR STANISŁAW KOGUT,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury:

Przecież uchwaliliśmy ustawę, mówiącą o tym, że gmina musi ustalić 
swój plan transportowy, podobnie jak powiat, województwo, na szczeblu 
krajowym, i każdy, który tworzy plan musi z innymi jednostkami samorzą-
du terytorialnego dokonać uzgodnień, żeby nie było takich anomalii, jak 
chociażby w Małopolsce, gdzie pociąg dojeżdżał do Biecza, a już z Biecza 
12 km do Jasła nie jeździł, bo w woj. podkarpackim zdecydowano, że 
niepotrzebny jest dowóz dzieci do szkół do Jasła. I między innymi dlatego 
plany transportowe muszą być uzgadniane między województwami. 

Drodzy Państwo, podsumowując dzisiejszą konferencję – chcę 
naprawdę bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia. 
Dlatego na zakończenie dziękuję jeszcze raz panu prezesowi UTK, 
wszystkim prezesom, wszystkim gościom zaproszonym. 
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Piotr Świątecki 

bezPieczeńStwo w uStawie 
o tranSPorcie KolejowyM

inforMacja Prawna

Rozdział 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 ze zm.). poświęcony jest problematy-
ce bezpieczeństwa. Nim przejdziemy do szczegółowych postanowień 
rozdziału 4, przywołamy wybrane definicje legalne, wprowadzone prze-
pisami słowniczka zawartego w art. 4 ustawy o transporcie kolejowym. 
Następnie odniesiemy się do dokumentów należących do systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem (autoryzacji, certyfikatów, świadectw, licencji). 

Określenia

Nie ma legalnej definicji bezpieczeństwa na kolei. To dobrze, bo 
intuicyjne, powszechne rozumienie pojęcia odpowiada, jak się zdaje, 
zasadniczym celom prawodawcy. Ustawa definiuje natomiast system 
zarządzania bezpieczeństwem, jako organizację i działanie przyjęte 
przez zarządcę infrastruktury i przewoźnika kolejowego dla zapew-
nienia bezpieczeństwa. Określenie nie jest wyczerpujące. Brak w tej 
definicji innych podmiotów zaangażowanych w zapewnianie bezpie-
czeństwa, począwszy od administracji, a skończywszy na personelu 
kolejowym oraz producentach taboru i sprzętu.  
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Kolejne trzy definicje legalne odnoszą się do zunifikowanych kate-
gorii ogólnoeuropejskich: CSI, CSM i CST. Są to:

– wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI – common security indica-
tors) - informacje statystyczne odnoszące się do wypadków i incyden-
tów kolejowych, skutków wypadków, bezpieczeństwa technicznego 
infrastruktury kolejowej i zarządzania bezpieczeństwem;

– wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM – common security me-
thods) - metody oceny bezpieczeństwa ustalone w celu opisania sposobu 
oceny poziomu bezpieczeństwa, spełniania wymagań bezpieczeństwa 
oraz zgodności z innymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa;

– wspólne cele bezpieczeństwa (CST – common security tasks) - mini-
malne poziomy bezpieczeństwa, które powinny być osiągnięte przez 
różne części transeuropejskiego systemu kolei i przez system kolei jako 
całość, wyrażone w kryteriach akceptacji ryzyka. 

Naruszenie bezpieczeństwa to wypadek (poważny wypadek) lub 
incydent. Wypadek to niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich 
zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne kon-
sekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Wypadkami 
są kolizje, wykolejenia, zdarzenia na przejazdach, zdarzenia z udziałem 
osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu, pożary po-
jazdów kolejowych. Wypadek jest poważny wówczas, gdy towarzyszy 
mu co najmniej jedna ofiara śmiertelna albo przynajmniej pięciu ciężko 
rannych. Za poważny zostanie uznany również wypadek, powodujący 
znaczne zniszczenia pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub 
środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane na co najmniej 
2 miliony euro. 

Wspomniano wyżej, że krąg podmiotów obciążonych obowiązkami 
w zakresie bezpieczeństwa jest szerszy, niż wskazany w definicji syste-
mu bezpieczeństwa.  Oto bowiem art. 17 ust. 1 ustawy o transporcie 
kolejowym zobowiązuje zarządców, przewoźników i użytkowników 
bocznic do tego, by zapewnili, poprzez odpowiednie warunki tech-
niczne i organizacyjne:

1) bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;
2) bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;
3) ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.
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Spróbujmy ten przepis uznać może nie za definicję, lecz przynaj-
mniej – za dookreślenie pojęcia bezpieczeństwa na gruncie rozpatry-
wanej ustawy. Wskazuje on bowiem wyraźnie cztery składowe systemu 
bezpieczeństwa; prowadzenie ruchu, eksploatację pojazdów, ochronę 
przeciwpożarową i ochronę środowiska.

Kolejne obowiązki ustawa nakłada na przedsiębiorców współpra-
cujących z kolejnictwem. Producenci, podmioty zajmujące się utrzy-
maniem, dostawcy materiałów i części są obowiązani zapewnić, by po-
jazdy kolejowe, zespoły, podzespoły i części były zgodne z warunkami 
technicznymi i mogły być bezpiecznie eksploatowane przez przewoź-
ników kolejowych i zarządców.

Sposobem osiągnięcia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa 
jest budowa systemów zarządzania bezpieczeństwem. Oczekujemy 
budowy takich systemów od zarządców i przewoźników kolejo-
wych.  Powinni oni tworzyć systemy zarządzania bezpieczeństwem 
w celu spełnienia wspólnych wymagań bezpieczeństwa (CST) po-
przez zgodność z wymaganiami krajowych przepisów bezpieczeń-
stwa i z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa ustanowionymi 
w TSI, przy stosowaniu wspólnych metod oceny bezpieczeństwa 
(CSM).

Bezpieczeństwo nie ma charakteru bezwzględnego. Zawsze jest 
jakieś ryzyko. Prawo oczekuje jedynie, by system zarządzania bez-
pieczeństwem zapewniał nadzór nad ryzykiem związanym z wpro-
wadzeniem przez zarządców i przewoźników kolejowych nowych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, łącznie z ryzykiem pod-
wykonawców, dostawców materiałów i usług związanych z utrzyma-
niem, a także uwzględniał ryzyko społeczne oraz ryzyko działalności 
osób trzecich.

System zarządzania bezpieczeństwem wprowadzony przez za-
rządcę musi uwzględniać skutki działania przewoźników kolejowych 
i stwarzać warunki wykonywania przewozów zgodnie z technicznymi 
specyfikacjami interoperacyjności, krajowymi przepisami bezpieczeń-
stwa i warunkami określonymi w ich certyfikatach bezpieczeństwa, za-
pewniając koordynację działań zarządcy i przewoźników kolejowych 
w sytuacjach awaryjnych na danej sieci. 
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Prezes Urzędu Transportu Kolejowego corocznie otrzymuje rapor-
ty na temat funkcjonowania systemów bezpieczeństwa od przewoź-
ników i zarządców infrastruktury, które są podstawą publikowanego 
przez niego corocznie krajowego raportu bezpieczeństwa. 

DOkumenty

I oto przeszliśmy do problematyki dokumentowania funkcjonowa-
nia systemów bezpieczeństwa poszczególnych przedsiębiorców, skła-
dających się na metasystem bezpieczeństwa polskich kolei.

Przyjrzyjmy się warunkom wejścia do tego metasystemu (warunki 
dostępu). Maszynista może prowadzić pociąg lub pojazd kolejowy, gdy 
ma licencję i świadectwo maszynisty. Dokumentem upoważniającym 
zarządcę do zarządzania infrastrukturą kolejową jest autoryzacja bez-
pieczeństwa. Certyfikat bezpieczeństwa upoważnia przewoźnika do 
uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej. Autoryzacji i certyfi-
katu nie muszą uzyskiwać zarządcy i przewoźnicy korzystający wyłącz-
nie z linii kolejowych funkcjonalnie oddzielonych od reszty systemu 
kolei, linii przeznaczonych do prowadzenia pasażerskich przewozów 
aglomeracyjnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich, linii wpisa-
nych do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów, a także linii 
eksploatowanych w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wy-
poczynkowych i okolicznościowych oraz wąskotorowych do przewozu 
rzeczy. Z obowiązku tego zwolnieni są również zarządcy infrastruktu-
ry użytkowanej wyłącznie przez właścicieli do prowadzenia własnych 
przewozów towarowych (zarządcy prywatnej infrastruktury kolejowej). 
Przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku uzyskania autoryzacji lub certy-
fikatu muszą w zamian posiadać świadectwo bezpieczeństwa. 

Autoryzacja bezpieczeństwa wydawana zarządcy mającego siedzi-
bę w Polsce przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego składa się 
z dwóch części. Te części to: potwierdzenie akceptacji systemu za-
rządzania bezpieczeństwem oraz potwierdzenie akceptacji wewnętrz-
nych regulacji przedsiębiorcy zapewniających spełnienie wymagań 
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niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzyma-
nia infrastruktury kolejowej, w tym systemu nadzoru ruchu kolejowe-
go i sygnalizacji. Autoryzacja bezpieczeństwa jest wydawana na 5 lat 
i przedłużana co 5 lat na wniosek zarządcy. W ciągu tego pięcioletnie-
go okresu może i powinna być aktualizowana w przypadku istotnych 
zmian w infrastrukturze kolejowej, sygnalizacji, w zasilaniu energią lub 
w zasadach eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej. 

Certyfikat wydawany przez Prezesa UTK przewoźnikowi składa 
się również z dwóch części, tak jak autoryzacja. To część akceptująca 
system zarządzania bezpieczeństwem oraz część sieciowa akceptująca 
uregulowania przyjęte przez przewoźnika kolejowego w celu spełnie-
nia wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywania przewozów 
kolejowych na danej sieci kolejowej.  Wymagania te dotyczą stosowa-
nia technicznych standardów interoperacyjności, krajowych przepisów 
bezpieczeństwa łącznie z przepisami dotyczącymi eksploatacji sieci ko-
lejowej, uznawania świadectw personelu kolejowego oraz uzyskania 
świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub 
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego na 
potrzeby kontroli zagrożeń i bezpiecznego wykonywania przewozów 
kolejowych na danej sieci kolejowej.

Na marginesie wyjaśnijmy pojęcie interoperacyjności. Otóż koleje 
w poszczególnych krajach europejskich są zróżnicowane. Różnice do-
tyczą dróg kolejowych (np.: szerokości torów, skrajni, dopuszczalnych 
nacisków na oś), systemów zasilania (np.: wielkości i napięcia zasilania 
trakcji, konstrukcji sieci trakcyjnej), systemów sterowania (np.: obrazy 
sygnałowe, aspekty funkcjonalne i techniczne systemów automatycznej 
kontroli jazdy przy wykorzystywaniu transmisji tor-pojazd) i przepisów 
ruchowych.

Zgodnie z dyrektywą 2008/57WE interoperacyjność oznacza zdol-
ność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego 
przejazdu pociągów spełniających wymagany stopień wydajności tych 
linii. Interoperacyjny tabor powinien poruszać się po interoperacyjnej 
infrastrukturze kolejowej i przemieszczać pomiędzy sieciami kolejo-
wymi poszczególnych państw nie zatrzymując się na granicach, bez 
wymiany lokomotyw i zmiany maszynistów.   
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Wracając do zasadniczego tematu: certyfikat bezpieczeństwa, rów-
nież wydawany na okres 5 lat i przedłużany co 5 lat na wniosek prze-
woźnika kolejowego, jest ważny na obszarze całej Unii Europejskiej. 
Modyfikacji obowiązującego certyfikatu dokonuje się w konsekwencji 
istotnych zmian rodzaju i zakresu działalności, nowej kategorii perso-
nelu lub nowego typu pojazdów kolejowych. Prezes UTK może doko-
nać zmiany odpowiedniej części certyfikatu bezpieczeństwa po każdej 
zmianie przepisów bezpieczeństwa. Prezes UTK cofa certyfikat bez-
pieczeństwa w części lub w całości, w przypadku gdy przewoźnik kole-
jowy przestał spełniać warunki wydania certyfikatu bezpieczeństwa lub 
nie podjął działalności w okresie 12 miesięcy od uzyskania certyfikatu.

Prezes UTK wydaje świadectwo bezpieczeństwa zarządcy, który 
przedstawi dokumenty wskazane w ustawie. Do tej dokumentacji należy 
wykaz uzyskanych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli 
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectw dopusz-
czenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia 
ruchu kolejowego oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu po-
jazdów kolejowych. Przedłożeniu podlega również oświadczenie o po-
siadaniu świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów 
kolejowych. Należy również przedstawić wykaz przepisów wewnętrz-
nych, określających zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego pro-
wadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz 
oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach maszynisty i na stano-
wiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów ko-
lejowych oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych metra zatrudnia pra-
cowników spełniających warunki określone w niniejszej ustawie i wyda-
nych na jej podstawie przepisach. Katalog obowiązujących załączników 
zamyka wykaz uzyskanych zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji.

Podstawą wydania przewoźnikowi kolejowemu świadectwa bezpie-
czeństwa są natomiast trzy wykazy i dwa oświadczenia. Są to wykazy: 
uzyskanych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kole-
jowych, przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz 
zasady i wymagania związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów 
kolejowych oraz uzyskanych zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji, 
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a także oświadczenie o posiadaniu świadectw sprawności technicznej eks-
ploatowanych pojazdów kolejowych i oświadczenie potwierdzające, że 
na stanowiskach maszynisty i na stanowiskach bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem 
określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz prowadzeniem pojaz-
dów kolejowych metra zatrudnia pracowników spełniających warunki 
określone w niniejszej ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach.

W istocie więc świadectwo bezpieczeństwa jest wydawane temu, kto 
złoży kilka oświadczeń, w tym informacje o wcześniejszych, dotyczących 
go działaniach administracji. Sprawa bezpieczeństwa rozstrzyga się więc 
w znacznej mierze w świecie dokumentów, zaświadczeń i segregatorów.

Prezes UTK wydający świadectwa, autoryzacje i certyfikaty jest też 
organem właściwym do wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, 
cofania licencji maszynisty oraz aktualizacji danych w niej zawartych i wy-
dawania jej wtórników. By uzyskać taką licencję, nie można być karanym za 
przestępstwo umyślne, trzeba ukończyć 20 lat, mieć co najmniej wykształ-
cenie zasadnicze zawodowe, spełniać wymagania zdrowotne, fizyczne 
i psychiczne oraz odbyć odpowiednie szkolenie i zdać egzamin maszynisty.

 Przeprowadzanie szkoleń i egzaminowanie osób ubiegających się 
o licencje i świadectwa maszynisty jest działalnością regulowaną, którą 
może prowadzić przedsiębiorca spełniający ustalone warunki (siedziba 
w kraju, niekaralność, odpowiednie wyposażenie).

Pojawia się tu termin – świadectwo maszynisty. Przewoźnicy kolejowi 
i zarządcy infrastruktury kolejowej wydają świadectwa maszynistom przez 
nich zatrudnionym lub świadczącym usługi na ich rzecz. Warunkiem nie-
zbędnym do uzyskania świadectwa maszynisty jest m.in. posiadanie licencji 
maszynisty otrzymanej wcześniej od Prezesa UTK.  Świadectwo maszyni-
sty uprawnia do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego i jest ważne 
jedynie na określoną w nim infrastrukturę kolejową i kategorię uprawnień. 
Rozróżnia się dwie kategorie uprawnień. Kategoria A obejmuje lokomo-
tywy manewrowe, pociągi robocze, pojazdy kolejowe do celów utrzyma-
niowych i lokomotywy używane do manewrów, kategoria B obejmuje 
przewóz osób lub rzeczy. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury 
kolejowej ustanawiają własne procedury wydawania świadectw maszynisty, 
będące częścią ich systemu zarządzania bezpieczeństwem.
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Zeszyty Zespołów Senackich

Dotąd zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów Senackich, doku-
mentujące zorganizowane przez nie konferencje:

1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa era po-
myślności kolei żelaznych ? (materiały z konferencji 20 listopada 2009 r. ) 

2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (ma-
teriały z konferencji 14 grudnia 2009 r. ) 

3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji 1 grudnia 2009 r. ) 
4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządo-

wych (materiały z konferencji 9 grudnia 2009 r. )  
5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały z kon-

ferencji 15 grudnia 2009 r. ) 
6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały z kon-

ferencji 14 grudnia 2009 r. ) 
7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji 5 listopada 2010 r. ) 
8. Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompe-

tencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję  
2 czerwca 2011 r. ) 

9. „Stan gospodarki wodnej w Polsce” – problematyka prawna i kom-
petencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) – materiały na konferencję 
2 czerwca 2011 r. – wydanie II

10. „Rozwój ratownictwa drogowego” – materiały z konferencji 25 li-
stopada 2010 r. 

11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego – materiały z konferen-
cji 8 lutego 2011 r. (w przygot. wersja na płycie)

12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura – tożsamość - 
język ; maj 2012 r.

13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europej-
skiej? (materiały na konferemcję19 luty 2013 r.)

14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materiały z kon-
ferencji 6 listopada 2012 r.)

15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym (materiały 
z konferencji 15 października 2012 r.)
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