
 

194   AUTOBUSY 

Anna KOBASZYŃSKA-TWARDOWSKA 

WYBRANE SPOSOBY POSTĘPOWANIA 
WOBEC RYZYKA ZAGROŻEŃ 

NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH 

Streszczenie 
W systemie transportu lądowego, jednymi z najważniejszych obszarów zainteresowań z punktu 

widzenia zarządzania ryzykiem są obszary, w których funkcjonują skrzyżowania linii kolejowych z 
drogami. Jedną ze składowych metod zarządzania ryzykiem jest postępowanie wobec ryzyka. Na tle 
znanych sposobów postępowania wobec ryzyka zaprezentowano wybrane z nich. Przedstawiono urzą-
dzenia stosowane na przejazdach kolejowych i omówiono zasady ich działania. Urządzenia oraz regu-
lacje prawne jako środki redukcji ryzyka stosowane na przejazdach kolejowych kategorii A i B przypi-
sano do odpowiednich warstw ochronnych systemu bezpieczeństwa. 

WSTĘP 
Przejazdy kolejowo-drogowe (zwane dalej przejazdami kolejowymi), jako miejsca, w 

których przecinają się potoki ruchu pojazdów szynowych i drogowych, są obszarami związa-
nymi z oddziaływaniem szczególnych źródeł zagrożeń. Próbę identyfikacji źródeł zagrożeń 
występujących na przejazdach kolejowych zawiera praca [6]. Źródła zagrożeń są powodem 
formułowania zagrożeń, których aktywizacja prowadzi do zdarzeń niepożądanych. Zdarzenia 
te zakłócają lub przerywają działanie poprawnie funkcjonującego systemu i są przyczyną po-
wstawania strat [13].  

W Polsce na aktualnie eksploatowanych liniach kolejowych znajduję się ok. 13 tys. prze-
jazdów kolejowych. Ilościowe dane o przejazdach kolejowych w Polsce, uwzględniające ka-
tegorie przejazdów, zawarto m.in. w pracy [6]. Szczegółowe omówienie klasyfikacji kategorii 
przejazdów kolejowych zawiera instrukcja [4]. Ponad 8 tys. przejazdów kolejowych to prze-
jazdy kategorii D, wyposażone tylko w oznakowanie znakiem STOP oraz w znaki G3 lub G4 
zwane krzyżami świętego Andrzeja. Na tej grupie przejazdów dochodzi do przeważającej 
części wszystkich zdarzeń niepożądanych. 

W tabeli 1 przedstawiono charakterystyki ilościowe zdarzeń niepożądanych na przejazdach 
kolejowych z uwzględnieniem kategorii przejazdów. W szczególności podano liczby zabitych 
i rannych w tych zdarzeniach na przejazdach kolejowych w latach 2009-2010. Skutkami zda-
rzeń niepożądanych na przejazdach kolejowych są straty materialne ponoszone przez: pod-
mioty reprezentujące przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury, ludzi poszko-
dowanych w zdarzeniach jak i całe społeczeństwo. Straty te ujawniają się w postaci: uszko-
dzeń taboru kolejowego, zniszczeń przewożonych ładunków, a w przypadku przewozów to-
warów niebezpiecznych skażeniami środowiska naturalnego. Dodatkowo w wyniku zdarzeń 
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niepożądanych na przejazdach kolejowych dochodzi do uszkodzeń elementów infrastruktury 
kolejowej i/lub drogowej oraz pojazdów samochodowych. Straty będące wyrazem negatyw-
nych skutków zdarzeń niepożądanych na przejazdach kolejowych ujawniają się także w kosz-
tach postępowań administracyjnych i medycznych oraz w kosztach generowanych przez 
wstrzymania ruchu kolejowego i/lub drogowego [6]. 

Tab. 1. Zestawienie ilościowych charakterystyk zdarzeń niepożądanych na przejazdach kolejowych w 
Polsce w latach 2009-2010 

Rok kalendarzowy Kategoria przejazdu Liczba zdarzeń 
niepożądanych Liczba zabitych Liczba rannych 

2009 

A 9 2 1 
B 14 1 1 
C 60 10 5 
D 158 35 63 

Razem w roku 2009 241 48 70 

2010 

A 18 3 7 
B 12 3 1 
C 55 8 9 
D 137 14 27 

Razem w roku 2010 222 28 44 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8] 

Jednym z zadań zarządców infrastruktury kolejowej są działania zmniejszające ryzyko za-
grożeń na przejazdach kolejowych. Pojęcie ryzyka, stosowane często w mowie potocznej, 
wyraża działania w warunkach zagrożenia lub brak pewności, co do podjętych decyzji. 
W niniejszej pracy pod pojęciem ryzyka rozumie się iloczyn poziomu prawdopodobieństwa 
aktywizacji zagrożenia w zdarzeniu niepożądanym i poziomu spowodowanych w związku 
z tym szkód [13]. 

Dla obszarów analiz, jakimi są przejazdy kolejowe naturalnym wydaje się stosowanie ory-
ginalnej zintegrowanej metody zarządzania ryzykiem, dla której autorzy pracy [14] przyjęli 
nazwę TRANS-RISK. Schemat ideowy tej metody przedstawiono na rysunku 1. Jest ona 
oparta w dużej mierze na klasycznej koncepcji metod zarządzania ryzykiem. Metoda 
TRANS-RISK integruje w sobie dwie fazy: ocenę ryzyka i reagowanie na ryzyko. Ocena ry-
zyka zawiera dwie składowe (rys. 1): 
1. Analizę ryzyka polegającą na wskazaniu celu i zakresu analizy, rozpoznaniu źródeł zagro-

żeń i identyfikacji zagrożeń, doborze modeli miar ryzyka oraz oszacowaniu ryzyka. 
2. Wartościowanie ryzyka, czyli sprawdzenie, do jakiej kategorii ryzyka (pojecie kategorii 

ryzyka zostało wyjaśnione w rozdziale 2) należy ryzyko oszacowane [14].  
Druga faza metody TRANS-RISK, to reagowanie na ryzyko. W fazie reagowania wyróż-

nia się (rys. 1): 
1. Postępowanie wobec ryzyka, czyli zajęcie aktywnej postawy wobec zagrożeń zidentyfi-

kowanych w obszarach analiz. Aktywna postawa wyraża się najczęściej przez unikanie, 
redukowanie, przenoszenie i/lub zatrzymanie ryzyka zagrożeń.  

2. Monitorowanie ryzyka w ramach, którego prowadzi się m.in. działania służące bieżącej 
kontroli analizowanego obszaru. 

3. Komunikowanie o ryzyku, przekazywanie lub wymiana informacji związanej z zagroże-
niami. 
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Obszar zainteresowania w niniejszym artykule
 

Rys. 1. Miejsce postępowania wobec ryzyka w metodzie TRANS-RISK [5] 

Celem artykułu jest prezentacja wybranych aktywnych działań na ograniczenia ryzyka za-
grożeń na przejazdach kolejowych na tle znanych z literatury sposobów postępowania wobec 
ryzyka zagrożeń. 

1. SPOSOBY POSTĘPOWANIA WOBEC RYZYKA 
Postępowanie wobec ryzyka to wykorzystanie wszystkich możliwości, których celem jest 

redukcja ryzyka, przeniesienia ryzyka na inny podmiot, zatrzymanie i/lub unikanie ryzyka. 
Przy wyborze sposobu postępowania wobec ryzyka pomocne jest określenie kategorii ryzyka. 
W związku z powyższym wyznacza się kategorie (klasy) ryzyka [14]: 
1. Ryzyko nieakceptowane – kategoria ryzyka, przy której bez względu na korzyści ekono-

miczne, gospodarcze czy społeczne nie powinno się dopuścić do funkcjonowania obszaru 
analiz. Należy dążyć do szybkiego podjęcia działań zmniejszających ryzyko. 

2. Ryzyko tolerowane – kategoria ryzyka wymagająca podjęcia odpowiednich działań zapo-
biegawczych, w celu usunięcia lub zmniejszenia skutków aktywizacji zagrożenia. 

3. Ryzyko akceptowane – kategoria ryzyka bez konieczności stosowania działań zmniejsza-
jących ryzyko. Niemniej poziom ten powinien być kontrolowany. 

Autorzy prac [2, 10] podają trzy sposoby postępowania wobec ryzyka: 
1. Redukcja ryzyka zwana często w bibliografii kontrolą ryzyka – polega na obniżeniu 

prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych oraz zmniejszeniu ich skutków 
– stosowanie środków redukcji ryzyka (np. urządzeń), gdy źródłami zagrożeń są: 

– postępowania człowieka – przestrzeganie przepisów prawa i instrukcji,  
– cechy urządzeń – stosowanie norm, najnowszych technologii, przestrzeganie terminów 

kontroli, przeglądów i napraw, 
– właściwości materiału – transport i przechowywanie tych materiałów powinien odbywać 

się w odpowiednich dla danego materiału warunkach, 
– elementy środowiska naturalnego - stosowanie środków redukcji ryzyka np. instalacji od-

gromowych. 
2. Retencja (zatrzymanie) ryzyka – polega na utrzymaniu pewnych rezerw finansowych, 

które mogą pokryć szybko szkody wywołane zagrożeniem.  
3. Transfer (przenoszenie) ryzyka – polega na przeniesieniu ryzyka na inny podmiot.  

Autorzy prac [1, 9, 10, 14] podają jeszcze jeden sposób postępowania wobec ryzyka, 
a mianowicie unikanie ryzyka. Polega on głównie na unikaniu niektórych źródeł zagrożeń, 
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które generują zagrożenie o nieakceptowanym ryzyku. Sposób ten stosowany jest w szcze-
gólności na etapach planowania i projektowania, kiedy istnieją jeszcze możliwości odrzucenia 
niektórych rozwiązań. 

W wyborze sposobu postępowań pomocne są mapy i matryce ryzyka. Przykład matrycy 
ryzyka przedstawiono na rysunku 2. W zależności od tego, w której części matrycy znajduje 
się ryzyko oszacowane zalecany jest sposób postępowania wobec ryzyka.  

REDUKOWANIE UNIKANIE
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Rys. 2. Idea działań w ramach postępowania wobec ryzyka na tle matrycy ryzyka [14] 

W praktyce najczęściej nie jest możliwe zastosowanie w „czystej” formie jednego z czte-
rech sposobów postępowania wobec ryzyka zagrożeń. We wskazanym obszarze analiz ryzyko 
jest częściowo redukowane, pewna część ryzyka objęta jest transferem, a pozostała retencją. 
Wybór sposobu postępowania wobec ryzyka zagrożenia zależy od rodzaju zagrożenia i po-
ziomu ryzyka [14].  

2. ŚRODKI REDUKCJI RYZYKA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH 
Jednym ze sposobów postępowania wobec ryzyka zagrożeń jest redukcja ryzyka. Sposób 

ten polega na zmniejszaniu prawdopodobieństwa aktywizacji zagrożenia i/lub skutków tych 
aktywizacji. Dla osiągnięcia takich efektów na przejazdach kolejowych stosowane są odpo-
wiednie urządzenia – środki redukcji ryzyka. Przejazdy kolejowe kategorii A i B wyposażone 
są w urządzenia rogatkowe oraz urządzenia samoczynnej sygnalizacji świetlnej – są to urzą-
dzenia podstawowe, które znajdują się na wszystkich przejazdach tej kategorii. Urządzenia 
rogatkowe składają się z drągów rogatkowych (drągi, listwy, rury) poruszanych z wykorzy-
staniem napędu mechanicznego, elektrycznego lub elektrohydraulicznego. Urządzenia te mo-
gą być obsługiwane przez dróżnika na miejscu lub z odległości. Obsługa na miejscu występu-
je wówczas, gdy odległość nastawnika napędów lub wind rogatkowych od osi przejazdu wy-
nosi nie więcej niż 60 metrów. W przypadku, gdy odległość ta jest większa, to przejazd kole-
jowy uważa się za obsługiwany z odległości. Na każdym przejeździe kolejowym obsługiwa-
nym z odległości zainstalowane jest urządzenie akustyczne uruchamiane przed rozpoczęciem 
zamykania rogatek. 

Niektóre przejazdy kolejowe kategorii A i B mogą być wyposażone w urządzenia dodat-
kowe. Rodzaj i ilość tych urządzeń ustala specjalna komisja w zależności od: 
– kategorii przejazdu; 
– warunków lokalnych; 
– kategorii linii kolejowej i przewidywanej docelowo prędkości poruszania się po niej po-

jazdów szynowych. 
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Do urządzeń dodatkowych należą (opis urządzeń opracowano na podstawie [4]): 
1. Półsamoczynna sygnalizacja świetlna – składająca się z czerwonych świateł na sygnaliza-

torach drogowych i drągach rogatkowych oraz z aparatury sterująco-zasilającej. Stosowa-
na jest na przejazdach kolejowych o znacznym natężeniu ruchu kolejowego i drogowego. 

2. Sygnalizacja zbliżania się pociągu – pojazd szynowy najeżdżając na umieszczone w torze 
urządzenie oddziaływania pociągu powoduje uruchomienie aparatury sterującej. Następu-
je wtedy efekt zapalenia lampki na pulpicie dróżnika informującej o zbliżaniu się pociągu 
oraz uruchomienie urządzeń sygnalizacji akustycznej. Dróżnik po otrzymaniu takiej in-
formacji powinien rozpocząć zamykanie rogatek. 

3. Samoczynna sygnalizacja świetlna – zbliżający się do przejazdu kolejowego pojazd szy-
nowy, najeżdżając na urządzenia oddziaływania, powoduje uruchomienie aparatury steru-
jąco-kontrolnej oraz włączenie świateł na sygnalizatorach drogowych. 

4. System uzależnienia położenia rogatek w przebiegach pociągowych realizowany w sta-
cyjnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym (srk) – uniemożliwia otwarcie za-
mkniętych rogatek przejazdu kolejowego w przypadku, gdy nastawiony jest na semaforze 
sygnał zezwalający na ruch pociągów. Uniemożliwia też wyświetlenie na semaforze sy-
gnału zezwalającego na ruch pociągów, jeżeli na drodze przebiegu pociągu znajduje się 
przejazd z niezamkniętymi rogatkami.  

5. Telewizja przemysłowa – instalowana na przejazdach kolejowych, które nie są dostatecz-
nie widoczne z miejsca ich obsługi. Przy przejeździe kolejowym montuje się kamerę, 
a monitor umieszcza w miejscu, z którego obsługiwany jest przejazd. 

6. Urządzenia wymiany informacji – umożliwiają informowanie o zbliżaniu się pojazdów 
szynowych do przejazdu kolejowego oraz wymuszają obsługę pulpitu przez dróżnika w 
celu potwierdzenia jego czuwania. Potwierdzenie czuwania jest automatycznie rejestro-
wane u dróżnika oraz przesyłane do stacji przynależnej do szlaku z tym przejazdem kole-
jowym lub do centrum zdalnego sterowania. W przypadku braku potwierdzenia przez 
dróżnika czuwania uruchamiany jest alarm na stanowisku dyżurnego ruchu. 

Przedstawione w niniejszym rozdziale urządzenia podstawowe i dodatkowe stosowane na 
przejazdach kolejowych stanowią elementy systemu bezpieczeństwa. System bezpieczeństwa 
jest definiowany przez trzy składowe [13]: 
– cel systemu – racjonalizacja ryzyka w obszarach funkcjonowania tak, aby dla zagrożeń 

w nich rozpoznanych zapewnić, co najmniej tolerowany poziom ryzyka; 
– elementy systemu – do których należą: człowiek, elementy materialne (m.in. elementy 

infrastruktury, środowiska naturalnego) i elementy niematerialne (m.in. prawo, przepisy, 
instrukcje); 

– struktura systemu – zbiór relacji między elementami systemu dla osiągnięcia jego celu. 
Analizy funkcjonowania systemów bezpieczeństwa prowadzi się zwykle o oparciu o wie-

lowarstwowe modele tych systemów. Istotą modeli jest podział elementów systemów bezpie-
czeństwa na grupy zwane warstwami ochronnymi. Identyfikacja warstw modelu polega mię-
dzy innymi na zakwalifikowaniu środków redukcji ryzyka zagrożeń stosowanych w systemie 
bezpieczeństwa do odpowiednich warstw [3]. Na podstawie pracy [3], dokonano podziału 
środków redukcji ryzyka stosowanych na przejazdach kolejowych według siedmiostopniowej 
klasyfikacji. Wyniki tego podziału zaprezentowano w tabeli 2. W tabeli 2 uwzględniono rów-
nież, formalne środki redukcji ryzyka, jakimi są regulacje prawne traktujące o zasadach kon-
troli, przeglądów i napraw tych urządzeń jak również przepisy o ruchu drogowym i kolejo-
wym. Kwalifikacji dokonano za pomocą symboli środków redukcji ryzyka zagrożeń przedzie-
lonych znakiem kreski ukośnej. Każdy z symboli oznacza pewną cechę warstwy systemu 
bezpieczeństwa według następującego przyporządkowania [3]: 
– M – materialne środki redukcji ryzyka zagrożeń o charakterze technicznym. 
– N – niematerialne środki redukcji ryzyka zagrożeń o charakterze organizacyjnym. 
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– W – wewnętrzne środki redukcji ryzyka zagrożeń. Środki materialne umieszczone we-
wnątrz rozpatrywanego obiektu lub środki niematerialne dotyczące i odnoszące się tylko 
do analizowanego obiektu. 

–  Z – zewnętrzne środki redukcji ryzyka zagrożeń. Środki materialne umieszczone na ze-
wnątrz obiektu technicznego lub środki niematerialne przewidziane dla szerszej grupy 
obiektów. 

– P – środki redukcji ryzyka zagrożeń wprowadzone przez projektanta. Środki materialne 
umieszczone wewnątrz obiektu technicznego lub procedury i postępowania wprowadzone 
przez projektanta.  

– U – środki redukcji ryzyka zagrożeń wprowadzone przez użytkownika. Środki materialne 
umieszczone wewnątrz obiektu technicznego lub środki ochrony indywidualnej. 

– A – automatyczne środki redukcji ryzyka zagrożeń. 
– E – nieautomatyczne środki redukcji ryzyka zagrożeń. 
– P– pasywne środki redukcji ryzyka zagrożeń. Środki materialne zdolne do przejmowania 

funkcji działania innego elementu obiektu. 
– A – aktywne środki redukcji ryzyka zagrożeń, których istnienie w systemie i prawidłowe 

działanie jest niezbędne do realizacji przez system bezpieczeństwa zadań. 
– F – formalne środki redukcji ryzyka zagrożeń. Środki organizacyjne zgodne z obowiązują-

cymi przepisami. 
– N – nieformalne środki redukcji ryzyka zagrożeń. Środki organizacyjne w postaci wyma-

gań kierownictwa, uczestników zespołu itp.  
– P – komunikaty pisemne. 
– U – komunikaty ustne. 
– B – behawioralne środki redukcji ryzyka zagrożeń tzw. wzorce postępowania. 
Tab. 2. Wyniki identyfikacji warstw modelu systemu bezpieczeństwa urządzeń stosowanych na prze-

jazdach kolejowych 

Środek redukcji ryzyka Oznaczenie warstwy 
modelu systemu bezpieczeństwa 

Urządzenia rogatkowe mechaniczne M/W/P/E/A 
Urządzenia rogatkowe elektryczne/elektrohydrauliczne 

M/W/P/A/A 
Samoczynna sygnalizacja świetlna 
Półsamoczynna sygnalizacja świetlna 
Sygnalizacja akustyczna 
Urządzenia wymiany informacji 
Urządzenia oddziaływania

M/Z/P/A/A Uzależnienie położenia rogatek w przebiegach pociągowych
Telewizja przemysłowa 

Przeglądy, kontrole, konserwacje urządzeń na przejazdach kolejowych N/W/P/F 
Regulacje prawne – instrukcje kolejowe / kodeks drogowy N/Z/U/F 
Znaki ostrzegawcze / wskaźniki M/W/P/A/P 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3] 

Według autorów pracy [3] kwalifikowanie środków redukcji ryzyka do odpowiednich 
warstw ochronnych ma na celu usystematyzowanie procedur analiz funkcjonowania syste-
mów bezpieczeństwa szczególnie na etapie oceny skuteczności działania warstw oraz na eta-
pie tworzenia modeli systemów.  

PODSUMOWANIE 
Zaprezentowano wybrane sposoby postępowania wobec ryzyka zagrożeń. Postępowanie 

wobec ryzyka polega na podejmowaniu działań mających na celu unikanie ryzyka, transfer 
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ryzyka, retencje oraz przede wszystkim redukcję ryzyka. Redukcja ryzyka jest realizowana 
m.in. poprzez stosowanie urządzeń technicznych. 

W artykule przedstawiono urządzenia techniczne stosowane na przejazdach kolejowych 
kategorii A i B, jako środki redukcji ryzyka zagrożeń. Omówiono działanie tych urządzeń, 
które ma wpływ na kwantyfikację poziomów zmiennych ryzyka (poziom prawdopodobień-
stwa aktywizacji zagrożenia w zdarzeniu niepożądanym, poziom szkód), a przez to obniżenie 
jego poziomu. Drągi rogatkowe – jako zapory zamykające całą szerokość jezdni – uniemoż-
liwiają uderzenie pojazdu drogowego bezpośrednio w pojazd szynowy. Tym samym zmniej-
szają one poziom szkód w przypadku zdarzenia niepożądanego. Pozostałe urządzenia opisane 
w tej pracy wpływają na kwantyfikację poziomu zmiennej, którą jest poziom prawdopodo-
bieństwa aktywizacji zagrożenia.  

Dokonano kwalifikacji urządzeń stosowanych na przejazdach kolejowych oraz regulacji 
prawnych na nich obowiązujących, traktując je jako środki redukcji ryzyka do odpowiednich 
warstw systemu bezpieczeństwa. Identyfikacja warstw systemu bezpieczeństwa może być 
pomocna w pracach nad badaniami skuteczności ich stosowania. 

THE PROCEDURES TO RISK OF HAZARD ON 
THE RAIL-ROAD CROSSING 

Abstract  
In the system of the land transport one of the most dangerous areas are the crossings of the rail-

way lines with the highways. This article describes the strategies of the risk limitation and the means 
of the risk reduction on the railway crossing. The allocation of the means making possible a reduction 
of the risk according to the seven-step classification. The technical equipment used at the rail-road 
crossing to minimize the risk has been defined. 
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