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RATOWNICTWO PODCZAS PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 
TRANSPORTEM KOLEJOWYM 

 
W artykule przedstawiono zagrożenia, związane z przewozem towarów niebezpiecznych transportem kolejowym, a także 

zaprezentowano statystyki dotyczące częstotliwości wypadków oraz awarii. Dodatkowo przedstawiono klasyfikację oraz zesta-
wienie przewożonych towarów niebezpiecznych oraz podkreślono konieczność modernizacji systemu ratownictwa na kolei, 
w celu ograniczenia skutków występujących zagrożeń poprzez poprawę działalności służb ratowniczych. 

 

WSTĘP 

Rocznie koleją, w Polsce, przewozi się blisko 20 mln ton towa-
rów niebezpiecznych. Stanowią one ok 12 % wszystkich transpor-
towanych towarów niebezpiecznych w Polsce. Po kolejach niemiec-
kich jest to 2 wynik w Unii Europejskiej, w której, wg danych, każde-
go roku,  transportowane jest łącznie około 110 mld tonokilometrów 
towarów niebezpiecznych. 

Przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych, to każde prze-
mieszczenie towarów niebezpiecznych pojazdem szynowym, 
włącznie z postojami wynikającymi z warunków transportu oraz  
z uwzględnienie czasu przebywania towarów niebezpiecznych  
w cysternach, kontenerach i wagonach [17]. Najczęściej, z wykorzy-
staniem infrastruktury kolejowej, transportowana jest ropa oraz 
produkty ropopochodne (benzyny, oleje napędowe) gazy technicz-
ne, takie jak propan - butan oraz kwas siarkowy. Przewóz tych 
ładunków wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia sytuacji kryzy-
sowej, w konsekwencji której może dojść do rozległych pożarów, 
zanieczyszczenia powietrza, skażenia gleby, czy zatrucia biologicz-
nego.  

Uwzględniając dane statystyczne dotyczące awarii oraz wy-
padków kolejowych, wyróżnić można szereg zagrożeń godzących  
w bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska naturalnego. Najczęściej 
wymieniane są zagrożenia: ekologiczne, chemiczne, pożarowe  
i radioaktywne. Po tragicznych w skutkach atakach terrorystycznych 
z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku oraz  zamachach bombo-
wych na pociągi z 11 marca 2004 roku w Madrycie, zwrócono uwa-
gę na możliwość zaatakowania przez terrorystów pojazdów szyno-
wych. Do listy zagrożeń godzących w transport kolejowy dopisano 
nowy rodzaj zagrożeń: zagrożenie terrorystyczne.  

Zagrożenia związane z transportem towarów niebezpiecznych 
mogą wystąpić na każdym etapie procesu przewozowego, dlatego 
wymagają stałej gotowości służb, straży i jednostek odpowiedzial-
nych za podejmowanie działań ratowniczych. Pojawienie się zagro-
żenia terrorystycznego wśród zagrożeń wynikających z transportu 
towarów niebezpiecznych, stawia przed instytucjami odpowiedzial-
nymi za bezpieczeństwo na kolei szereg wyzwań i obowiązków 
związanych z dostosowaniem istniejących systemów bezpieczeń-
stwa do nowej sytuacji.  

W Polsce, za ratownictwo na kolei odpowiadają zespoły ratow-
nictwa technicznego utworzone przez zarządców infrastruktury 
kolejowej oraz jednostki Państwowych Straży Pożarnych. Działal-
ność tych służb regulowana jest tylko przepisami wewnętrznymi 

zarządców linii kolejowych, nie istnieją bowiem żadne regulacje 
ustawowe sankcjonujące zasady funkcjonowania ratownictwa kole-
jowego. Co więcej działalność podmiotów odpowiedzialnych za 
ratownictwo techniczne oraz ochronę przeciwpożarową oceniana 
jest negatywnie, co w dużym stopniu wiąże się z wyposażeniem  
i wyszkoleniem jednostek ratowniczych oraz z efektywnością  
i niezawodnością prowadzonych działań. Brak zintegrowanego 
systemu ratowniczego podkreśla problem bezpieczeństwa przewo-
zu towarów niebezpiecznych i wymaga jak najszybszej reformy 
związanej z dostosowaniem systemu do innowacyjnego postępu 
występujących i mogących zaistnieć w przyszłości zagrożeń.  

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej czynnik, a także zaintere-
sowanie nakreśloną materią, należy stwierdzić, że kwestia bezpie-
czeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz ratownictwa na 
kolei jest problemem teraźniejszym, silnie godzącym w system 
transportowy, a co za tym idzie i w systemem bezpieczeństwem 
narodowego. Zagrożenia związane z transportem towarów niebez-
piecznych mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach konse-
kwencji dla człowieka i całego ekosystemu, dlatego priorytetowym 
zadaniem jest obniżenie podatności systemu transportowego na 
zagrożenia, w tym zagrożenie terrorystyczne oraz modernizacja 
istniejącego systemu ratowniczego. 

1. TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

1.1. Podstawowa terminologia 

Transport odgrywa we współczesnym świecie ogromną rolę. 
Zaliczany do podstawowych obszarów gospodarki narodowej,  
w znacznym stopniu przyczynia się do jej rozwoju. Umożliwia trans-
portowanie kopalin, wymianę dóbr i usług oraz przesyłanie towarów 
na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

Transport  kolejowy stanowi jedną z licznych gałęzi transportu 
wykorzystywaną do przewozu osób, mienia oraz ładunków.  
W Europie funkcjonuje od XVI w., natomiast na ziemiach polskich, 
rozwija się od połowy XIX wieku.  

Towary niebezpieczne są to substancje, materiały lub przed-
mioty, których przewóz jest zabroniony, bądź dopuszczony na ściśle 
określonych warunkach zawartych w przepisach Regulaminu dla 
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. 
Stanowią duże zagrożenie dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa ludzi 
i środowiska naturalnego [17].  

Transport towarów niebezpiecznych jest warunkowany licznymi 
dokumentami krajowymi i międzynarodowymi. W skład europejskich 
aktów prawnych wchodzą: konwencje międzynarodowe, rozporzą-
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dzenia i dyrektywy unijne, natomiast prawo krajowe poruszające 
tematykę transportu kolejowego tworzą ustawy, rozporządzenia, 
uchwały oraz wewnętrzne przepisy zarządców infrastruktury kolejo-
wej [3]. Podstawowym aktem prawnym regulującym przewóz towa-
rów niebezpiecznych transportem kolejowym jest regulamin dla 
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
RID, stanowiący załącznik do konwencji o międzynarodowym prze-
wozie kolejami z 1980 roku (COTIF). Z kolei głównym dokumentem 
normalizującym przewóz towarów niebezpiecznych transportem 
drogowym jest umowa ADR, sporządzona w 1957 roku w Genewie 
[5].   

 

1.2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych 

Ze względu na właściwości chemiczne i fizyczne oraz rodzaj 
zagrożeń jakie mogą powodować towary niebezpieczne, ich trans-
port jest zabroniony bądź ściśle określony przepisami prawnymi. 
Warunkiem koniecznym dopuszczenia ładunków niebezpiecznych 
do przewozów jest ich identyfikacja i klasyfikacja. Dokonywana jest 
ona na podstawie własności fizycznych i chemicznych towarów 
niebezpiecznych oraz po uwzględnieniu zagrożeń jakie dane mate-
riały mogą powodować. 

Na mocy regulaminu RID towary niebezpieczne zostały upo-
rządkowane i pogrupowane w dziewięć klas – tabela 1. 

 
Tab. 1. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych [17]  

 
KLASA 

 
RODZAJ TOWARÓW 

1. Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi. 
2. Gazy.   
3. Materiały ciekłe zapalne.  

4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały 
samowybuchowe stałe odczulone. 

4.2 Materiały samozapalne.  
4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy zapalne. 
5. Materiały utleniające. 

6.1 Nadtlenki organiczne. 
6.2 Materiały trujące. 
6.3 Materiały zakaźne. 
7. Materiały promieniotwórcze. 
8. Materiały żrące. 
9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne. 

 
Ocena każdego z przewożonych towarów musi być dokonywa-

na zgodnie z kryteriami i metodami określonymi przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych i zaprezentowana w formie certyfikatu 
klasyfikacyjnego. Niniejszy certyfikat, wydawany przez uprawnioną 
jednostkę badawczą, informuje o klasie towaru niebezpiecznego 
oraz o przyporządkowanym numerze UN (ONZ), na podstawie 
którego określone zostają parametry: nazwa, klasa, grupa pakowa-
nia, numer wzoru nalepki ostrzegawczej, rodzaj zagrożenia jakie 
dany towar powoduje oraz procedury postępowania przy transporcie 
ładunku [16]. 

W celu wyboru właściwego opakowania do rodzaju transporto-
wanego towaru niebezpiecznego, stosuje się podział na trzy grupy 
pakowania, oznaczone w kodzie pakowania literami alfabetu: XYZ 
[16]. Do pierwszej grupy pakowania (X) zaliczane są materiały 
stwarzające duże zagrożenie, do drugiej (Y) – substancje wywołują-
ce średnie zagrożenie, natomiast do trzeciej grupy (Z) - towary 
powodujące małe zagrożenie [18].  

Poza ogólną klasyfikacją towarów niebezpiecznych, poszcze-
gólnym grupom materiałów (z wyłączeniem klasy 1 –materiały 
wybuchowe, i klasy 7 –materiały promieniotwórcze) przydzielono 
kody klasyfikacyjne – tabela 2, umożliwiające podział towarów 
niebezpiecznych, w przypadku gdy dana substancja bądź przedmiot 

powoduje kilka rodzajów zagrożeń. Na przykład, kod klasyfikacyjny, 
materiału trującego zakaźnego żrącego to – TIC [9]. 

 
Tab. 2. Kody klasyfikacyjne towarów niebezpiecznych [17]  

 
Spośród sklasyfikowanych w regulaminie RID towarów niebez-

piecznych wyodrębniono dodatkowo grupę towarów niebezpiecz-
nych wysokiego ryzyka (TWR), których jednorazowy przewóz jest 
ograniczony. Zaliczono do nich materiały, substancje i przedmioty, 
które wykorzystane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem (np. do 
celów terrorystycznych) mogą wywołać poważne zagrożenia, któ-
rych skutkami będą liczne ofiary, zniszczenia, degradacje środowi-
ska naturalnego, a nawet masowe zakłócenia społeczno – gospo-
darcze [9]. 
 

1.3. Zasady postępowania przy przewozie koleją towarów 
niebezpiecznych 

Przewóz towarów niebezpiecznych wiąże się z dużym ryzykiem 
wystąpienia zagrożeń ekologicznych, pożarowych bądź chemicz-
nych. W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia 
tych zjawisk, każdy proces przewozowy powinien przebiegać zgod-
nie z obowiązującymi procedurami, w oparciu o istniejące akty 
prawne. 

Każda osoba uczestnicząca w łańcuchu transportowym, po-
winna zostać odpowiednio przeszkolona w zakresie przewożonych 
ładunków. Uczestnicy procesu przewozowego powinni wypełniać 
swoje obowiązki stosując najwyższe środki bezpieczeństwa, w celu 
uniknięcia sytuacji kryzysowej. W przypadku stwierdzenia narusze-
nia procedur postępowania, bądź w momencie zauważenia zjawisk 
zagrażających bezpieczeństwu realizowanych przewozów, transport 
towarów należy natychmiast przerwać [23].  

Każdy przewożony towar winien być dokładnie opisany,  
z uwzględnieniem ilości i właściwości danego ładunku, odpowiednio 
opakowany oraz oznakowany zgodnie z klasą do której został za-
kwalifikowany. Do każdego towaru powinna zostać załączona  
instrukcja postępowania na wypadek awarii. Natomiast sam trans-
port ładunków powinien przebiegać sprawnie, z maksymalnym 
ograniczeniem liczby postojów. Miejsca przeładunków należy wypo-
sażyć w plany reagowania na zagrożenia oraz procedury postępo-
wania. Pobliskie jednostki straży oraz służby ratownicze powinny 
posiadać informację o przewożonych substancja niebezpiecznych. 
Należy także udostępnić im dokumentację oraz zapewnić szybki 
dojazd do stacji rozładunkowych, w celu sprawnego przeprowadze-
nia ewentualnych akcji ratowniczych. Dostęp do towarów niebez-
piecznych powinien mieć tylko wykfalifikowany i odpowiednio prze-
szkolony personel, natomiast podejmowane działania nie winny być 
prowadzone w sposób losowy, tylko w oparciu o konkretne przepisy 
prawa [23].  
 

KOD 
 

ZNACZENIE 
 

A Gazy duszące.  
C Materiały żrące. 
D Materiały wybuchowe, odczulone. 
F Materiały zapalne. 
I Materiały zakaźne. 
O Materiały utleniające 
P Nadtlenki organiczne. 
S Materiały samozapalne. 

SR Materiały samorea tywne. 
T Materiały trujące. 
W Materiały wy zielające w zetknięciu z wodą gazy zapalne. 
M Inne materiały niebezpieczne. 
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1.4. Statystyki przewozu towarów niebezpiecznych transpor-
tem kolejowym 

Transport towarów niebezpiecznych w Unii Europejskiej,  
w ostatnich latach wzrasta. W 2015 roku, z wykorzystaniem infra-
struktury transportowej przewieziono ok 80 mld tonokilometrów 
towarów niebezpiecznych, spośród których blisko 65,8% to towary 
przewiezione transportem drogowym, 27,4% - kolejowym, natomiast 
6,8%  - śródlądowymi drogami wodnymi – rysunek 10. Transport 
ładunków niebezpiecznych stanowi aż 8% wszystkich realizowa-
nych przewozów towarowych w UE [1]. 

 

6,8
27,4

65,8

0

20

40

60

80

ADN RID ADR

Procentowy udział w realizowanych 

przewozach

 
Rys 1. Przewóz towarów niebezpiecznych w Unii Europejskiej 

[4] 
Legenda: 

ADN – przewóz towarów niebezpiecznych śródlądowymi 
drogami wodnymi, 
ADR  – drogowy przewóz towarów niebezpiecznych, 
RID – kolejowy przewóz towarów niebezpiecznych. 

 
W Polsce, z wykorzystaniem infrastruktury transportowej,  

w 2015 roku, przewieziono łącznie ok 1800 mln ton towarów. Za 
pośrednictwem transportu kolejowego przewieziono 224 mln ton – 
rysunek 2. Wielkość przewożonych ładunków, wyrażona w tonoki-
lometrach (ok. 360625 mln tonokilometrów), lokuje polski transport 
kolejowy na drugim miejscu wśród 27 państw Unii Europejskiej: za 
Niemcami, a przed Francją. W głównej mierze transportowane są 
mineralne paliwa, czyli węgiel brunatny i kamienny, ropa naftowa, 
gaz ziemny, rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa oraz 
wyroby chemiczne [12]. 
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Rys 2. Przewóz ładunków w Polsce [12] 
 
Spośród wszystkich przewożonych towarów transportem kole-

jowym, blisko 20 mln to towary niebezpieczne. Znaczna część  

z nich to materiały ciekłe zapalne, czyli ropa i produkty ropopochod-
ne. Ich przewóz na rynku kształtuje się na poziomie 66% przewożo-
nych towarów. Poza materiałami ciekłymi zapalnymi, największy 
udział w przewozie posiadają gazy techniczne, takie jak propan - 
butan (25%), materiały żrące (1,6%) oraz materiały stałe zapalne 
(1,5%) - tabela 3 

.  
Tab. 3. Procentowy udział przewożonych towarów niebez-

piecznych [14]  
 

KLASA 
 

RODZAJ TOWARÓW 
 

UDZIAŁ 

1. Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybucho-
wymi. 

0,95% 

2. Gazy.   25,17 % 
3. Materiały ciekłe zapalne.  66,19% 

4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz 
materiały samowybuchowe stałe odczulone. 

1,50% 

4.2 Materiały samozapalne.  0,13% 
4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy zapalne. 0,79% 
5. Materiały utleniające. 0,03% 

6.1 Nadtlenki organiczne. 0,16% 
6.2 Materiały trujące. 0,30% 
6.3 Materiały zakaźne. 0,23% 
7. Materiały promieniotwórcze. - 
8. Materiały żrące. 1,62% 
9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne. 2,93% 

 
Pomimo duże konkurencyjności ze strony transportu drogowe-

go, transport kolejowy jest obecnie najpopularniejszą formą przewo-
zu paliw płynnych w Polsce. Kolej uważana jest za bezpieczniejszy 
środek transportu, którym jednorazowo, przewożone jest znacznie 
więcej ładunków niż pozostałymi gałęziami transportu [6]. 

 

2. RATOWNICTWO NA KOLEI 

2.1. Zagrożenia związane z transportem towarów niebez-
piecznych 

Towary niebezpieczne stanowią duże zagrożenie dla ludzi  
i ich otoczenia. Ze względu na numer klasy do której dana substan-
cja została przyporządkowana, można określić ewentualne zagro-
żenia występujące wskutek nieprzewidzianych zdarzeń. Zanie-
czyszczenie powietrza, skażenia gleb, zatrucia biologiczne i che-
miczne, to tylko część niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą trans-
port towarów niebezpiecznych. 

Zagrożenia związane z transportem towarów niebezpiecznych 
mogą wystąpić na każdym etapie procesu przewozowego. Wśród 
klasycznych zagrożeń wyróżniamy zagrożenia: 

- ekologiczne, 
- chemiczne, 
- pożarowe, 
- radioaktywne. 
Znacznym problemem godzącym w transport kolejowy są kra-

dzieże przewożonych towarów. Rabunek materiałów  niebezpiecz-
nych i ich niewłaściwe użycie, biorąc pod uwagę właściwości che-
miczne i fizyczne towarów, stanowi poważne zagrożenie. W celu 
zminimalizowania możliwości dokonywania kradzieży, powinien 
zostać rozbudowany system kontroli, monitorowania i śledzenia 
przewożonych towarów. Istotną kwestią z perspektywy unikania 
kradzieży jest również wzmożenie czujności przez pracowników,  
w trakcie realizowanych transportów i postojów pociągów [7]. 

W dobie współczesnej sytuacji na świecie, priorytetowym pro-
blemem godzącym w transport kolejowy stał się terroryzm. Towary 
niebezpieczne stanowią szczególnie niebezpieczną grupę ładun-
ków, stanowiących łatwy cel dla zamachowców. W przypadku zaat-
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akowania pociągów transportujących, którąkolwiek z substancji 
niebezpiecznych, może dojść do obszernego skażenia gleb, wód  
i powietrza. Czas trwania akcji ratowniczej w przypadku tych zja-
wisk, i procesy neutralizacji skażeń mogą trwać nawet kilka miesię-
cy, a wielkość poniesionych strat może wynieść od kilku do kilkuna-
stu milionów złotych [15]. 
 

2.2. Przyczyny powstawania zagrożeń podczas przewozu 
towarów niebezpiecznych  

Każda sytuacja kryzysowa powstaje z jakiegoś powodu. Usta-
lenie przyczyn występującego zjawiska jest niezbędne do wyzna-
czenia punktów newralgicznych procesu przewozowego, a w kon-
sekwencji zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia 
danego zagrożenia w przyszłości. Błędy ludzkie, nieprawidłowa 
eksploatacja środków transportowych czy wady techniczne zalicza-
ne są do najczęstszych przyczyn występowania awarii [Durski]. 

Uwzględniając rodzaje zagrożeń związane z transportem towa-
rów niebezpiecznych, typy awarii i wypadków kolejowych można  
wyróżnić siedem grup przyczyn powstawania omawianych zjawisk 
[2]: 

I. Błędy podczas projektowania i opracowywania systemu: 
- nieodpowiednio dobrane normy i specyfikacje techniczne, 
- nieodpowiednie założenia projektowe, 
- złe rozmieszczenie elementów systemu, 
- niewystraczająca kontrola realizacji projektu,   
- nieodpowiedni dobór procesów technologicznych, 
- nieuwzględnienie zagrożeń. 
II. Błędy przy zdawaniu systemu transportowego do użycia: 
- błędne procedury odbioru, 
- niekompletna dokumentacja, 
- zła instalacja sprzętu, 
- niepoprawność przy produkowaniu urządzeń. 
III. Błędne procedury eksploatacji systemu transportowego: 
- błędne procedury realizacji zadań, 
- niezrozumiałe instrukcje postępowania, 
- brak aktualizacji procedur, 
- brak kontroli jakości procedur. 
IV. Błędy związane z informacją: 
- fałszywa informacja, 
- brak dostępu do informacji, 
- błędne przetwarzanie informacji, 
- zakłócenia na kanałach komunikacyjnych, 
- zła reakcja na informację, 
- zanik informacji. 
V. Błędy związane z pracownikami:  
- brak kwalifikacji i umiejętności w obszarze realizowanych za-
dań, 
- nadmiar obowiązków, 
- zbyt duże obciążenie psychiczne, 
- zbyt krótki czas przeznaczony na wykonanie zadania, 
- brak odpowiednich szkoleń w zakresie procedur bezpieczeń-
stwa, 
- złe środowisko pracy. 
VI. Błędy w zarządzaniu: 
- brak kadry kierowniczej, 
- zła koordynacja działań, 
- niejasno określona odpowiedzialność, 
- nieodpowiedni dobór zakresu obowiązków, 
- brak alternatywnych rozwiązań. 
VII. Zła organizacja systemu: 
- zła strategia i taktyka działań, 

- błędne rozwiązania organizacyjne, 
- brak kontroli zarządzania, 
- niewłaściwe rozmieszczenie urządzeń. 
 

2.3. Statystyki zagrożeń związanych z przewozem towarów 
niebezpiecznych transportem kolejowym 

Transport towarów niebezpiecznych stwarza różne zagrożenia 
na obszarze całej sieci kolejowej i wymaga odpowiedniego jej za-
bezpieczenia. Każdego z roku z wykorzystaniem infrastruktury 
kolejowej przewożone jest blisko 20 mln ton towarów, produkowa-
nych prze kilkadziesiąt fabryk, rozlokowanych po całej Polsce.  
Wyjątkowo niebezpiecznymi odcinkami przewozowymi są: mosty  
i tunele, obszary zamieszkałe lub wrażliwe ekologicznie oraz tereny 
przemysłowe. Statystyki pokazują, iż pomimo dużego ryzyka wystą-
pienia sytuacji kryzysowej podczas przewozu towarów niebezpiecz-
nych koleją, poważne wypadki zdarzają się rzadko, natomiast bar-
dzo często występują zjawiska mające znamiona awarii bądź zda-
rzenia kolejowego. W tabeli 5 przedstawiono dane uwzględniające 
liczbę zdarzeń i awarii w poszczególnych latach [18]. 

 
Tab. 5. Wypadki i awarie przy przewozie towarów niebezpiecznych 

w latach 2001 - 2010 [11,19]  
 

Lp. 
 

ROK 
 

WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW 
 

LICZBA WYPADKÓW 
 I AWARII 

1. 2001 15 400 63 
2. 2002 14 700 47 
3. 2003 17 400 46 
4. 2004 20 000 42 
5. 2005 19 300 37 
6. 2006 19 675 33 
7. 2007 22 575 35 
8. 2008 19 425 29 
9. 2009 19 816 21 
10. 2010 22 537 23 

 
Bezpieczeństwo transportu kolejowego jest warunkowane licz-

nymi czynnikami i zależy od [11]: 
- uwarunkowań prawnych, 
- stanu infrastruktury kolejowej (głównie urządzeń odpowie-
dzialnych za sterowanie i sygnalizację), 
- stanu technicznego taboru, 
- procedur regulujących organizację transportu, 
- kwalifikacji i umiejętności pracowników, 
- skuteczności działań prowadzonych przez służby ratownicze 
oraz jednostki ochronny kolei. 
Z kolei na bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecz-

nych ma głównie wpływ [23]: 
- rodzaj zastosowanych opakowań, 
- oznakowanie jednostki transportowej oraz przewożonych ma-
teriałów 
- wyposażenie i stan techniczny środka transportu oraz punk-
tów przeładunkowych, 
- wyszkolenie przewoźników, 
- wandalizm i kradzieże. 
Uwzględniając czynniki wpływające na bezpieczeństwo prze-

wożonych towarów niebezpiecznych, w tabeli nr 6 przedstawiono 
liczbę zdarzeń, rozdzielając je na kategorie przyczyn, w latach 2006 
- 2009. 

W analizowanym okresie czasu, najwięcej awarii spowodowa-
nych jest błędami i nieprawidłościami w obsłudze. Czynnik ten 
dotyczy bezpośrednio działalności człowieka i popełnianych przez 
niego błędów, dlatego istotną kwestią dotyczącą bezpieczeństwa 
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jest ciągłe organizowanie szkoleń dla pracowników oraz doskonale-
nie ich umiejętności.  
 

Tab. 6. Przyczyny zdarzeń niepożądanych podczas transportu 
koleją towarów niebezpiecznych w latach 2006 - 2009 [1]  

 
KAT. 

 
PRZYCZYNY 

 
LICZBA 

ZDARZEŃ 
1. Awarie i usterki armatury oraz instalacji grzewczej. 39 
2. Awarie i usterki spowodowane warunkami atmosferycznymi.   9 
3. Błędy w obsłudze. 53 
4. Błędy, wady i awarie zbiorników ciśnieniowych. 8 

5. 
Rozszczelnienie na wskaźnikach napełnienia zbiorników na 
cysternach. Niedomknięcia włazów i cystern. 

10 

6. Wyciek wskutek kradzieży. 4 

7. 
Wypadki kolejowe: wykolejenia, najechania, zderzenia 
wagonów. Uszkodzenia mechaniczne opakowań, cystern, 
kontenerów i pociągów. 
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Kolejną przyczynę najczęstszych zdarzeń stanowią awarie  

i usterki armatury oraz instalacji grzewczej. Urządzenia, zbiorniki, 
cystern oraz pojazdy wykorzystywane do transportu towarów nie-
bezpiecznych bardzo często są przestarzałe, wyeksploatowane  
i charakteryzuje je zły stan techniczny, czego konsekwencją są 
wycieki, utlenianie czy wyparowywanie substancji niebezpiecznych. 
W celu wyeliminowania tych błędów należy przeprowadzać kontrole 
stanu technicznego i jakości wykorzystywanych do transportu urzą-
dzeń. 

Wykolejenia, najechania i zderzenia wagonów to kolejna przy-
czyna wypadków kolejowych. W dużym stopniu, za zdarzenia te 
odpowiada zły stan techniczny infrastruktury, dlatego w celu ich 
ograniczenia i wyeliminowania, konieczna jest jej modernizacja. 

Jak wskazują raporty przygotowywane przez Najwyższą Izb 
Kontroli (NIK) oraz dane zaprezentowane w powyższych tabelach, 
wiele awarii na kolei spowodowanych jest złą organizacją transportu 
kolejowego. Brak szkoleń, wyeksploatowany sprzęt, niewłaściwy 
stan infrastruktury, brak systemu monitorowania i śledzenia przewo-
żonych towarów, szczególnie niebezpiecznych, to tylko część czyn-
ników wpływających na bezpieczeństwo realizowanych przewozów. 
Zagrożenia ekologiczne, chemiczne, pożarowe, terrorystycznego, 
wandalizm i kradzieże to zagrożenia godzące w transport towarów 
niebezpiecznych, stanowiące duże wyzwanie dla instytucji odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei.    
 

2.4. Funkcjonowanie ratownictwa technicznego i ochrony 
przeciwpożarowej na kolei 

Każdego roku, na kolei dochodzi do ponad 800 wypadków. 
Większa część z nich spowodowana jest złym stanem infrastruktury 
kolejowej, błędami pracowników oraz zdarzeniami losowymi. Za 
bezpieczeństwo ruchu kolejowego i przewozowego odpowiadają 
zarządcy infrastruktury kolejowej  i to oni są zobowiązani ustawowo 
do podjęcia działań likwidujących te zagrożenia. W swoich struktu-
rach organizują zespoły ratownictwa technicznego, które wraz  
z jednostkami Państwowych Straży Pożarnych odpowiadają za 
ratownictwo na kolei [21]. 

Działalność ratownictwa kolejowego, pomimo dużego wpływu 
na bezpieczeństwo transportowe państwa, regulowana jest tylko  
i wyłącznie przepisami zarządców linii kolejowych. W przeciwień-
stwie do ratownictwa górskiego, wodnego czy lotniskowego, nie 
funkcjonują przepisy prawa ustawowo regulujące ratownictwo na 
kolei [7].  

Dokumentem stanowiącym fundament ratownictwa kolejowego 
jest opracowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Instrukcja  

o kolejowym ratownictwie technicznym. Określa zasady organizacji, 
wyszkolenia, wyposażenia i finansowania oraz obowiązki i zadania 
zespołów ratownictwa. Na jej mocy do głównych zadań jednostek 
ratownictwa kolejowego zaliczamy [8]:  

- udrażnianie linii kolejowych, 
- usuwanie skutków wypadków, usterek i zdarzeń kolejowych, 
- transport uszkodzonych pojazdów szynowych. 
Za prowadzenie działań ratowniczych na obszarze kolejowym, 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochro-
nie przeciwpożarowej, odpowiadają również jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej oraz podmioty włączone do Krajowego Systemu 
Ratowniczego [22].  

Do usuwania skutków zdarzeń na liniach kolejowych zespoły 
ratownictwa technicznego wykorzystują specjalne pociągi ratowni-
cze – SPRT i PRT. Jednostki dysponują ponadto pojazdami szyno-
wo – drogowymi zapewniającymi szybki dojazd do miejsc w których 
wystąpiło zdarzenie [8]. 

Raporty NIK pokazują, że ratownictwa technicznego na kolei 
jest źle zorganizowane i nie funkcjonuje najlepiej. Jednostki są 
niewłaściwie rozlokowane w kraju, występuje niedobór pracowni-
ków, a obowiązkowe szkolenia ukończył średnio jeden na trzech 
ratowników, z czego przeszkolenie w zakresie przewozu towarów 
niebezpiecznych posiada tylko  jeden na dziewięciu. W wielu zakła-
dach nie przeprowadzane są próbne alarmy, a większość prowa-
dzonych akcji ratowniczych  jest opóźnionych [3]. 

 Złym stanem technicznym charakteryzuje się sprzęt stanowią-
cy wyposażenie kolejowych zespołów ratunkowych. W większości 
jest on przestarzały i wyeksploatowany, znaczna część użytkowa-
nego sprzętu pochodzi jeszcze z lat 60 –tych XX w. Zarządców 
infrastruktury kolejowej nie stać na zakup nowego sprzętu, co jest 
spowodowane tym, że całkowicie ponoszą odpowiedzialność za 
finansowanie organizacji i funkcjonowania zespołów ratunkowych. 
Jak wskazują zgromadzone dane, spośród 102 wagonów technicz-
no – gospodarczych, aż 10% było niesprawnych, a co piąty pojazd 
szynowo – drogowy, biorący udział w akcja ratowniczych, nie posia-
da ważnych świadectw sprawności technicznej [3].  

Jeśli chodzi o działalność jednostek Państwowej Straży Pożar-
nej, głównym problemem jest brak wyspecjalizowanego sprzętu 
ratowniczego przeznaczonego do prowadzenia działań na terenach 
charakterystycznych dla obszarów kolejowych. Ponadto występują 
duże nieprawidłowości w szkoleniu funkcjonariuszy PSP, dyspozy-
torów oraz dyżurnych operacyjnych [3].  

Występowanie wszystkich wskazanych nieprawidłowości zwią-
zanych z funkcjonowanie ratownictwa technicznego na kolei wska-
zuje że w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, czas trwania 
akcji ratowniczej znacznie się wydłuża. Czekanie na przybycie 
zespołów ratowniczych, szczególnie w miejscach trudno dostęp-
nych,  skutkuje rozprzestrzenianiem się zagrożenia, wydłużeniem 
akcji ratowniczej oraz wzrostem strat finansowych. Brak skonsoli-
dowanego systemu ratowniczego, w przypadku zdarzeń z udziałem 
towarów niebezpiecznych, może spowodować tragiczne w skutkach 
zagrożenia, w postaci miejscowych pożarów, skażeń i zanieczysz-
czeń środowiska. 

W celu poprawy organizacji ratownictwa kolejowego, w pierw-
szej kolejności, minister odpowiedzialny za transport kolejowy powi-
nien podjąć inicjatywę legislacyjną, w celu opracowania i wprowa-
dzenia w życie przepisów sankcjonujących ratownictwo na kolei. 
Zakup nowoczesnego sprzętu, zastosowanie innowacyjnych roz-
wiązań technologicznych, kursy pierwszej pomocy dla ratowników  
oraz szkolenia dyspozytorów i dyżurnych ruchu, to tylko część 
inwestycji jakie powinni ponieść zarządcy infrastruktury kolejowej 
oraz państwo, w celu poprawy bezpieczeństwa organizowanych 
przewozów. Istotną kwestią jest również opracowanie Krajowego 
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Systemu Monitorowania Pojazdów Kolejowych Przewożących To-
wary Niebezpieczne (KSMPKPTN). KSMPKPTN umożliwi stałą 
kontrolę przewożonych ładunków oraz będzie niezawodnym źró-
dłem informacji dla zespołów ratowniczych o dokładnym położeniu 
składów z towarami niebezpiecznym. 

PODSUMOWANIE 

Przewóz towarów niebezpiecznych transportem kolejowym 
stwarza szereg zagrożeń godzących w bezpieczeństwo ludzi  
i całego środowiska naturalnego. Zagrożenia pożarowe, chemiczne, 
ekologiczne, radioaktywna, a od kilku lat i terrorystycznego to tylko 
część problemów z jakim boryka się system transportowy. Dużym 
zagrożeniem są również częste kradzieże, które w przypadku skła-
dów przewożących ładunki niebezpieczne, mogą skutkować niele-
galnym handlem substancjami niebezpiecznymi i ich niewłaściwym 
użyciem. 

Występowanie tak różnorodnych zagrożeń związanych z trans-
portem towarów niebezpiecznych, wymagają stałej gotowości służb, 
straży i jednostek do podejmowania działań ratowniczych. W Pol-
sce, za ratownictwo na kolei odpowiadają zespoły ratownictwa 
technicznego, jednostki Państwowych Straży Pożarnych oraz pod-
mioty wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśni-
czego (KSRG). Niestety, jak wskazują przeprowadzone przez NIK 
kontrole, krajowy system ratownictwa kolejowego, charakteryzuje 
się on wieloma nieprawidłościami, brakami i błędami. Przestarzały  
i wyeksploatowany sprzęt, brak szkoleń z zakresu pierwszej pomo-
cy, niedobór ratowników, brak kontroli jakości wykorzystywanych 
urządzeń przyczynia się do negatywnej oceny systemu. 

Prowadzenie sprawnych akcji ratowniczych oraz szybki dojazd 
do miejsca zdarzenia jest szczególnie istotny w przypadku zdarzeń 
z udziałem towarów niebezpiecznych.  

Brak prawidłowo funkcjonującego systemu ratowniczego nega-
tywnie wpływa na bezpieczeństwo realizowanych przewozów  
i wymaga modernizacji, związanej z dostosowaniem do występują-
cych i mogących zaistnieć w przyszłości zagrożeń. 
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Rescue during the rail transport of dangerous goods 

An article constitutes characterization of basic infor-
mation about rail transport of dangerous goods. Firstly, it 
describes established classification and alarming statistics 
data of discussed issues. Secondly, paper discussed the 
threats connected with rail transport of dangerous goods and 
it shows procedures and behaviors which should be taken in 
case of an accident on the railroad. Another theme mentioned 
in the paper concerns rescue during the rail transport of 
dangerous goods. The proposition is to improve existing 
rescue system what will permit to increase the safety of peo-
ple and the environment. The Article is finished by a brief 
summary of content described in it. 

 
Autorzy: 
mgr Karolina Jaworska – Wojskowa Akademia Techniczna, Wy-
dział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 
karolina.jaworska1@wat.edu.pl 
dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT, Wojskowa Akademia 
Techniczna, Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. Gen. S. 
Kaliskiego 2, gabriel.nowacki@wat.edu.pl 

 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


