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BEZPIECZE�STWO W TRANSPORCIE 
KOLEJOWYM I DROGOWYM 

Streszczenie 
Wypadki komunikacyjne s� du�ym zagro�eniem dla uczestników transportu, zwłaszcza jak we�mie 

si� pod uwag� du�� liczb� ofiar �miertelnych. W artykule zaprezentowano analiz� stanu 
bezpiecze�stwa w transporcie krajowym na styku transportu kolejowego z drogowym. 
Przeanalizowano dost�pne raporty i sprawozdania na temat bezpiecze�stwa w szczególno�ci na 
przejazdach kolejowych. Zwrócono uwag� na udział zdarze� pojazdów samochodowych na przeci�ciu 
tras drogowych z liniami kolejowymi. Przedstawiono wybrane aspekty poprawy bezpiecze�stwa ruchu 
w transporcie l�dowym. 

WST�P 
Zwi�kszaj�ca si� aktywno�� człowieka poci�ga za sob� m.in. systematyczny rozwój 

techniki, co niestety powoduje równie� powstawanie ró�norodnych zagro�e�. �ródłem 
zagro�e� okazuje si� tak�e wzmo�ony rozwój ró�nych systemów transportowych. Jednym z 
wa�niejszych problemów, jakie dotykaj� dzi� Polsk�, jest bardzo niski poziom 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego na tle innych krajów europejskich [1].  

Ze wszystkich gał�zi transportu najbardziej niebezpieczny jest wła�nie transport drogowy 
i to on przynosi najwi�ksze straty wyra�one ilo�ci� zabitych: szacuje si�, �e ponad 90% 
wszystkich ofiar �miertelnych w transporcie ginie w nast�pstwie wypadków drogowych [14]. 
Przeciwdziałanie wyst�powaniu tych zagro�e� odbywa si� ju� na etapie projektowania 
nowych �rodków transportu zbiorowego [4,15,18]. Wymaga to modernizacji istniej�cej 
infrastruktury oraz budowy nowych obiektów z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego 
wzrostu potrzeb transportowych [16]. 

Transport kolejowy jest jednym z bezpieczniejszych �rodków przewozu, jednak�e ze 
wzgl�du na ci��ar i bezwładno�� poci�gów, skutki wypadków z udziałem transportu 
kolejowego bywaj� zazwyczaj tragiczne (patrz wypadek pod Szczekocinami w 2012 roku, 
gdzie w wyniku zderzenia dwóch poci�gów pasa�erskich zgin�ło 16 osób) [24]. Nale�y tak�e 
pami�ta�, �e transport kolejowy przewozi prawie 90% materiałów niebezpiecznych 
przewo�onych na terenie naszego kraju. W roku 2011 przewo	nicy kolejowi przewie	li 
prawie 23 mln ton materiałów niebezpiecznych [23]. 

Bezpiecze�stwo transportu drogowego jak i kolejowego nale�y zaliczy� do podstawowego 
kryterium oceny funkcjonowania tych systemów transportowych, na równi z ich sprawno�ci�, 
jak równie� z szeroko rozumian�, jako�ci� oferowanych usług przewozowych. Jednym z 
elementów działa� w obszarze poprawy bezpiecze�stwa w transporcie jest identyfikacja 
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krytycznych pod wzgl�dem bezpiecze�stwa wspólnych punktów infrastruktury drogowej i 
kolejowej oraz ich analiza pod k�tem zwi�kszenia bezpiecze�stwa ich u�ytkowania. 

Techniczna  infrastruktura transportu l�dowego to całokształt obiektów in�ynieryjnych, 
umo�liwiaj�cych przemieszczanie si� �rodków transportu – samochodów i pojazdów 
szynowych – w sposób zorganizowany, a tak�e w miar� mo�liwo�ci bezpieczny i wygodny 
[16]. W artykule przedstawiono analiz� stanu bezpiecze�stwa w miejscach przecinania si�
dróg ze szlakami kolejowymi – na podstawie raportów rocznych Pa�stwowej Komisji 
Badania Wypadków Kolejowych [6-10] (zgodnie z Ustaw� z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 16/2007 poz. 94 zwana dalej „Ustaw�” oraz 
Rozporz�dzeniem Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 89 poz. 593 w 
sprawie powa�nych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych 
(„Rozporz�dzenie”) [12] oraz Krajowej Rady Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego powołanej 
przez Ministerstwo Infrastruktury. Porównano stan bezpiecze�stwa ruchu w transporcie 
kolejowym i drogowym na podstawie wyst�puj�cych wypadków i innych podobnych 
zagro�e�. 

Ustawa i Rozporz�dzenie wprowadziły podział na nast�puj�ce rodzaje zdarze� w 
transporcie kolejowym [4,7,12]: 
A. powa�ny wypadek – wypadek spowodowany kolizj�, wykolejeniem poci�gu lub innym 

podobnym zdarzeniem z przynajmniej 1 ofiar� �mierteln� lub przynajmniej 5 ci��ko 
rannymi (ci��ko ranny – osoba przebywaj�ca w szpitalu w wyniku wypadku dłu�ej ni�
24h) lub powoduj�cy znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej 
lub �rodowiska, które mog� zosta� oszacowane przez komisj� na min. 2 mln Euro, 

B. wypadek – niezamierzone, nagłe zdarzenie lub ci�g zdarze� z udziałem pojazdu 
kolejowego powoduj�ce negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub 
�rodowiska; do wypadków zalicza si� w szczególno�ci: kolizje, wykolejenia, zdarzenia na 
przejazdach, zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy w ruchu 
lub po�ar pojazdu kolejowego. 

C. incydent – ka�de zdarzenie inne ni� wypadek i powa�ny wypadek zwi�zane z ruchem 
poci�gów maj�ce wpływ na jego bezpiecze�stwo. 
Kształtowanie si� poziomu przewozu pasa�erów według rodzajów transportu w latach 

2000 ÷ 2011 przedstawiono na rys. 1. 

Rys. 1. Struktura przewozu pasa�erów ró�nymi �rodkami transportu w latach 2000 ÷ 2011

�ródło: www.stat.gov.pl, [17,23] 
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Rys. 3. Liczba wypadków drogowych i ich ofiar �miertelnych w latach 2000 ÷ 2012 

�ródło: na podstawie [5,11,20] 

W okresie od roku 2005 do 2012 doszło ł�cznie do 357717 wypadków drogowych, 5769 
wypadków w transporcie kolejowym w tym 1923 wypadków na przejazdach kolejowo-
drogowych. Udział procentowy wypadków kolejowych to 1,61% ogólnej liczby zdarze�
drogowych. 

Rys. 4. Liczba wypadków na przejazdach kolejowych oraz ilo�� rannych i ofiar �miertelnych tych 
wypadków w latach 2005 ÷ 2012

�ródło: na podstawie [19,22] 
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Wi�kszo�� wypadków w transporcie kolejowym ma miejsce na skrzy�owaniach dróg z 
liniami kolejowymi. W Polsce jest 14377 przejazdów, z czego 2938 jest strze�onych przez 
dró�nika lub innego pracownika kolejowego, a 470 jest wyposa�onych w samoczynne 
półrogatki oraz sygnalizacj� �wietln� i d	wi�kow� [21]. Przejazdów kategorii C jest 1295, ich 
wyposa�enie to sygnalizacja �wietlna i d	wi�kowa. Najwi�cej jest przejazdów kategorii D – 
8476, s� one oznakowane tylko krzy�em �wi�tego Andrzeja i znakiem STOP. 

Na rysunku 4 przedstawiono jak kształtowały si� zmiany w liczbie wypadków na 
przejazdach kolejowych oraz liczby rannych i ofiar �miertelnych tych wypadków [19,22]. 
Przedstawiono tak�e procentowy udział liczby wszystkich poszkodowanych (rannych i ofiar 
�miertelnych) do liczby wypadków. Jak mo�na zauwa�y� wzrost liczby uczestnicz�cych w 
ruchu drogowym pojazdów samochodowych nie wpłyn� na istotne zmiany w liczbie 
wypadków na przejazdach kolejowych. Jednak�e radykalnie zmalała liczba poszkodowanych 
w tych wypadkach. W 2005 roku stosunek ogólnej liczby poszkodowanych do liczby 
wypadków na przej�ciach kolejowych wynosił ok. 66% za� w roku 2010 spadł do 31%. 
Niestety liczba ofiar �miertelnych tych wypadków nie uległa istotnej zmianie oscyluj�c wokół 
�redniej ok. 40 ofiar �miertelnych rocznie. 

Do innej kategorii zaliczaj� si� wypadki podczas przechodzenia przez tory. W 2012 roku 
doszło do 157 takich zdarze�, w których 194 osoby poniosły �mier�, a 66 zostało rannych 
[19]. 

Rys. 5. Zestawienie ogólnej liczby wypadków kolejowych i ofiar �miertelnych tych zdarze�

�ródło: na podstawie [10,11,12,14] 

Zestawienie ogólnej liczby wypadków kolejowych i ofiar �miertelnych tych zdarze�
przedstawiono na rysunku 5. Wynika z niego, �e na 4343 zaistniałych wypadków zgin�ło w 
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nich ł�cznie 1301 osób. Stanowi to 29 % udziału ofiar �miertelnych w ogólnej liczbie 
odnotowanych zdarze� kolejowych w rozpatrywanym okresie czasowym. 

Liczb� ofiar �miertelnych w obu rodzajach transportu l�dowego przedstawiono na 
wykresie zaprezentowanym na rysunku 6. Ł�cznie w rozpatrywanym okresie tj. od 2008 do 
2011 roku zgin�ło w wypadkach drogowych 18105 osób, a odpowiednio w wypadkach 
kolejowych 1301 osób. Jak wynika z wykresu liczba ofiar wypadków w ruchu drogowym 
była w tym okresie prawie 14 razy wi�ksza ni� w ruchu kolejowym. 

Rys. 6. Porównanie liczby ofiar �miertelnych w wypadkach kolejowych i drogowych

�ródło: na podstawie [6-10,19,22] 

PODSUMOWANIE 
Uwzgl�dniaj�c liczb� wypadków oraz liczb� poszkodowanych (rannych i ofiar 

�miertelnych) transport kolejowy traktowany jest, jako jeden z bezpieczniejszych �rodków 
przewozu ludzi i towarów. Taki wniosek mo�e by� ra��cy w �wietle niedawnych wydarze�
(np.: katastrofa pod Szczekocinami), niemniej jednak liczby mówi� same za siebie na korzy��
dla kolei. Dowodem na to jest wyra	nie mniejsza ogólna liczba wypadków kolejowych w 
stosunku do wypadków wyst�puj�cych w ruchu drogowym. Udział procentowy wypadków 
kolejowych to obecnie 1,61% w stosunku do liczby zdarze� drogowych. Zmniejszenie 
zagro�enia zdrowia i �ycia w ruchu drogowym i kolejowym jest głównym celem poprawy 
bezpiecze�stwa na przejazdach kolejowych [2]. W miejscach tych dochodzi do licznych 
wypadków.  Prawie w 90% s� to wypadki spowodowane niewła�ciwym zachowaniem si� w 
tych miejscach przez kierowców pojazdów samochodowych przeje�d�aj�cych przez 
przejazdy kolejowe. Kierowcy nagminnie lekcewa�� znaki ostrzegawcze i nie zachowuj�
nale�ytej ostro�no�ci na przejazdach kolejowych. Skutki takich wypadków s� najcz��ciej 
tragiczne, zwłaszcza dla kierowców i ich pasa�erów. Maszynista w takiej sytuacji nie ma 
mo�liwo�ci unikni�cia, omini�cia przeszkody (pojazdu) na torze, o czym cz�sto zapominaj�
kierowcy. 

W latach 2005 ÷ 2012 doszło ł�cznie do 357771 wypadków drogowych oraz 5769 
wypadków na kolei. Nale�y tak�e zwróci� uwag� na fakt, �e w przeciwie�stwie do transportu 
drogowego, w którym to w okresie 2000-2012 liczba wypadków drogowych zmalała o 36% 
to w transporcie kolejowym pozostaje prawie bez zmian. Analogiczne tendencje wyst�puj� w 
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przypadku ofiar �miertelnych. W okresie 2005-2012 liczba ofiar �miertelnych wypadków 
maj�cych miejsce na przejazdach kolejowych nie wykazywała istotnych zmian i kształtowała 
si� na poziomie około 40 ofiar rocznie. Procentowy udział ofiar w zdarzeniach kolejowych to 
prawie 30% ogólnej liczby poszkodowanych w tych wypadkach i jest znacznie wy�szy ni� w 
przypadku zdarze� drogowych gdzie udział ten szacuje si� na poziomie 10,7%. 
wiadczy to o 
tym, �e wypadki kolejowe s� bardziej drastyczne i je�eli do nich dochodzi skutki ich s�
powa�niejsze, wynika to równie� z wi�kszej liczby jednostkowej przewo�onych pasa�erów 
oraz oczywi�cie ró�nicy rozmiarów �rodków transportu. 

Niezadawalaj�cy stan techniczny infrastruktury drogowej jak i kolejowej wynikaj�cy 
m.in. z braku niezb�dnych �rodków finansowych na jej modernizacj� i rozbudow� w 
poł�czeniu z nieostro�no�ci� korzystaj�cych z niej u�ytkowników jest jedn� z głównych 
przyczyn, �e krajowy transport kolejowy na tle wi�kszo�ci krajów UE nie nale�y uwa�a� za 
bezpieczny rodzaj transportu. Zwi�zane jest to równie� z opó	nieniami w sferze działa�
restrukturyzacyjnych całej infrastruktury kolejowej, jej zarz�dzaniem oraz czynno�ciami 
obsługi technicznej posiadanego taboru kolejowego. Niewykonywanie wymaganych 
przepisami remontów infrastruktury b�dzie powodowa� znaczne ograniczenia pr�dko�ci 
technicznej i handlowej poci�gów, a tak�e wzrost zagro�enia bezpiecze�stwa ruchu poci�gów 
[13]. W przypadku ruchu drogowego wpływ na bezpiecze�stwo dodatkowo ma rosn�ca liczba 
pojazdów samochodowych, ich stan techniczny i umiej�tno�ci kieruj�cych pojazdami. 
Energia uwalniana w wyniku zderzenia jest pochłaniana przez l�ejszy obiekt, co oznacza 
podwy�szone ryzyko dla pieszych, rowerzystów i kierowców w mniejszych pojazdach [3], 
szczególnie drastyczne w skutkach przy zdarzeniach na przejazdach kolejowych. 
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SAFETY IN RAIL AND ROAD TRANSPORT 

Abstract 
Traffic accidents are a major threat to the participants of transport, especially as we take into 

account the large number of road fatalities. The paper analyzes the state of safety in the national 
transport at the meeting point of rail and road transport. The available reports and statements on 
safety, particularly at railway crossings, were analyzed. The events involving vehicles at the 
intersection of traffic and railway lines were also analyzed. Moreover, selected aspects of traffic safety 
improvement in land transport were presented. 
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