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ANALIZA I OCENA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH 

 

Z danych Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA, ang. European Railway Agency) wynika, że jedna piąta śmiertelnych ofiar 

wypadków na kolei w Unii Europejskiej (UE) ginie na polskiej sieci w sytuacji, gdy ludność Polski stanowi tylko jedną trzyna-

stą populacji UE. Koszty wypadków powstałych tylko z winy zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A. wynoszą ok. 

190 milionów złotych. 

Przejazdy kolejowe są nieodłącznym elementem infrastruktury kolejowej jak również miejscem najbardziej narażonym na 

występowania kolizji i wypadków. 

W pracy zaprezentowano akty prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg publicznych z li-

niami kolejowymi. Przedstawiono i scharakteryzowano przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce. Zaprezentowano kryteria usta-

lania kategorii przejazdów i sposoby sprawdzania warunków ich widoczności. Opracowano zależności korelacyjne między 

kolejnymi latami 2005-2015, a liczbą wypadków i kolizji na przejazdach kategorii A-D. 

 

WSTĘP 

Skrzyżowanie torów kolejowych z drogą w jednym poziomie, 
czyli przejazd kolejowy, jest miejscem gdzie przecinają się dwa, 
zupełnie odmienne rodzaje ruchu. W miejscu styku dróg kołowych 
z kolejowymi zbudowanych jest ok. 15,5 tys. skrzyżowań jednopo-
ziomowych. Aktualnie czynnych jest 13431 przejazdów kolejowych 
z czego 12904 na liniach eksploatowanych przez PKP PLK S.A. 
(tab.1). W systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego 
są one jednymi z najbardziej niebezpiecznych punktów sieci komu-
nikacyjnej. Około 60% wszystkich wypadków kolejowych powstaje 
na przejazdach. Zabici i ranni w tych wypadkach stanowią ok. 95% 
osób poszkodowanych w wypadkach kolejowych. Wypadki te wy-
rządzają również szkody w mieniu. Ze względu na sieciowy układ 
linii kolejowych i dróg publicznych, wypadki na przejazdach stwarza-

ją poważne utrudnienia w ruchu pojazdów szynowych i drogowych 
poprzez przenoszenie zakłóceń na różne linie kolejowe i drogi 
kołowe. Przejazdy kolejowe niewyposażone w odpowiednie urzą-
dzenia techniczne dla zabezpieczenia ruchu drogowego i kolejowe-
go oraz nieutrzymywane w dobrym stanie technicznym, są również 
barierą płynności ruchu drogowego.  
Problem narasta równolegle z dynamicznym rozwojem motoryzacji 
w Polsce. W ostatnich latach obserwujemy bowiem wzrost natęże-
nia ruchu kołowego. Według danych GUS z 2013 roku, liczba zare-
jestrowanych samochodów wynosiła 25,7 mln, dla porównania 
w 2012 wynosiła 24,9 mln. Regularnie wzrasta również liczba auto-
busów (13,7%), ciągników siodłowych (19,2%), motocykli (0,7%) 
i samochodów ciężarowych (10,1%) [1]. Na jednego mieszkańca 
przypada 1,9 samochodu, dla porównania w 1991 liczba ta wynosiła 
6,26 os/samochód [2]. 

Tab.1. Zestawienie przejazdów kolejowo-drogowych i przejść z podziałem na kategorie [6] 

Zarządca 
Kategoria 

SUMA % 
A B C D E F 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2510 854 1275 7177 527 561 12904 96,08 

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o, 33 5 7 198 9 11 263 1,96 

Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o. 8 0 0 77 2 7 94 0,70 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 0 0 11 27 1 1 40 0,30 

Infra Silesia S.A. 14 0 1 16 2 3 36 0,27 

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. 11 1 0 16 2 2 32 0,24 

PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. 1 4 2 24 1 0 32 0,24 

CTL Maczki - Bór S.A. 6 0 0 19 1 2 28 0,21 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 0 0 0 1 1 0 2 0,01 

SUMA 2583 864 1296 7555 546 587 13431 100,00 

 
Z danych publikowanych przez PKP PLK wynika, że większość 

wypadków na przejazdach kolejowych jest powodowanych przez 
uczestników ruchu drogowego, którzy nie stosowali się do przepi-
sów albo nie zachowali wystarczającej ostrożności. Tylko 5% wy-
padków jest wynikiem błędów po stronie pracowników PKP. 

Statystyki nie pozostawiają złudzeń, pod względem bezpie-
czeństwa w transporcie kolejowym Polska znajduje się niestety na 
jednym z ostatnich miejsc w Europie. Ogólny poziom bezpieczeń-
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stwa w ruchu kolejowym, określany miernikiem wypadków1, jest 
gorszy tylko w Rumunii, zaś miernik ciężkości wypadków2 jest 
w Polsce najgorszy w Europie [5]. 

1. STAN PRAWNY ORAZ UWARUNKOWANIA 
EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawowe zadania 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg 
publicznych z liniami kolejowymi wypełniają organy zarządzające 
ruchem na drogach, tj. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-
strad - na drogach krajowych z wyłączeniem dróg krajowych 
w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie, 
marszałkowie województw - na drogach wojewódzkich, prezydenci 
miast na prawach powiatów - na wszystkich drogach z wyjątkiem 
autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz starostowie powiatów - na 
drogach powiatowych i gminnych oraz zarządcy dróg i linii kolejo-
wych. Podstawowe obowiązki, zadania oraz zasady ich wykonywa-
nia, przez wyżej wymienione organy i podmioty, uregulowane zosta-
ły w aktach wykonawczych: 
– Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

20 października 2015 r., w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r., 
Poz. 1744), wydanym na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) 

– Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 10 września 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987) 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle kolejowe i ich usytuowanie 

– Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
5 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 867) zmieniające rozporzą-
dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, wy-
danym na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. 
zm.3) 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r., 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz.U. Nr 172, poz. 1444) 

– Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warun-
ków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. 2015 
poz. 360) 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 
r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na ob-
szarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych 
(Dz.U. Nr 264, poz. 2637) 

– Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na 
obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejo-
wych (Dz.U. 2013 poz. 1319) 

                                                 
1 Liczba znaczących wypadków (ogółem) w stosunku do pracy eksploatacyjnej 

(szt./mln pociągokilometrów) 
2 Liczba ofiar znaczących wypadków wyrażonej w FWSI w stosunku do pracy 

eksploatacyjnej mierzonej w milionach pociągokilometrów (FWSI/mln 
pociągokilometrów). FWSI - przyjęta w prawie unijnym umowna 
miara liczby ofiar wypadków, w której zabici uwzględniani są z wagą 1, a ciężko 
ranni z wagą 0,1.) 

– Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grud-
nia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów porządko-
wych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach 
i innych pojazdach kolejowych 

– Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późn. zm.) 

– Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U. 1997  Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) 

– Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729) 

– Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych. Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 

Zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na przejaz-
dach / przejściach kolejowo-drogowych ze strony zarządców infra-
struktury kolejowej takich jak np. PKP PLK S.A., zostały zawarte 
w wewnętrznych (zarządzeniach) instrukcjach spółki: 
– Ir 1 (R1) – Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów, PKP PLK 

S.A., Warszawa 2015; 
– Ir 7 - Instrukcja obsługi przejazdów kolejowo-drogowych, PKP 

PLK S.A., Warszawa 2015 uwzględniająca m.in zmiany wpro-
wadzone uchwałą nr 42/2015 Zarządu PKP PLK S.A., z dnia 
1 września 2015; 

– Id-1 (D1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na 
torach kolejowych, PKP PLK S.A., Warszawa 2005, uwzględnia-
jąca m.in zmiany wprowadzone uchwałą nr 1223/2015 Zarządu 
PKP PLK S.A., z dnia 22 grudnia 2015; 

– Ie-1 (E1) - Instrukcja sygnalizacji, PKP PLK S.A., Warszawa 
2015; 

– Iet-3 – Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrzne-
go terenów kolejowych, PKP PLK S.A., Warszawa 2015; 

– Ie-111 - Wymagania na systemy telewizji przemysłowej stoso-
wane na przejazdach kolejowo-drogowych, PKP PLK S.A., 
Warszawa 2014. 

2. KRYTERIA USTALANIA KATEGORII PRZEJAZDU 

Ogólne warunki techniczne dla przejazdów kolejowo-
drogowych i przejść opisane zostały w 2 rozdziale znowelizowanego 
w 2015 roku Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocz-
nic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 30 paź-
dziernika 2015 r., Poz. 1744).  

Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia mogą być stosowane 
na liniach kolejowych i bocznicach kolejowych, na których ruch 
kolejowy jest prowadzony z prędkością nie większą niż 160 km/h. 

Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia dzielą się na następują-
ce kategorie: 

Kategoria A – przejazdy kolejowo-drogowe (rys.1), na których 
ruch drogowy jest kierowany: 
a) przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika 

kolejowego, posiadających wymagane kwalifikacje, 
b) przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń 

przejazdowych wyposażonych w rogatki zamykające całą szero-
kość jezdni; 
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Rys.1. Przykład przejazdu kolejowo-drogowy kategorii A [3] 

 
Kategoria B – przejazdy kolejowo-drogowe (rys.2), na których 

ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów 
przejazdowych, wyposażonych w sygnalizację świetlną i rogatki 
zamykające ruch drogowy w kierunku: 
a) wjazdu na przejazd albo 
b) wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu; 

 

 
Rys.2. Przykład przejazdu kolejowo-drogowy kategorii B [3] 

 
Kategoria C – przejazdy kolejowo-drogowe (rys.3), na których 

ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów 
przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizację świetlną; 

 

 
Rys.3. Przykład przejazdu kolejowo-drogowy kategorii C [3] 

 
Kategoria D – przejazdy kolejowo-drogowe (rys.4), które nie 

są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu; 

 
Rys.4. Przykład przejazdu kolejowo-drogowy kategorii D [3] 

 
Kategoria E – przejścia (rys.5) wyposażone w: 

a) półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy 
przejazdowe albo 

b) kołowrotki, barierki lub labirynty; 
 

 
Rys.5. Przykład przejścia kolejowo-pieszego kategorii E [4] 

 
Kategoria F – przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zloka-

lizowane na drogach wewnętrznych (rys.6), wyposażone: 
a) w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez 

użytkowników lub 
b) zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii 

A albo B. 
Przejazdy te są użytkowane na podstawie umowy zawartej między 
zarządcą kolei a użytkownikiem przejazdu kolejowo-drogowego lub 
przejścia, która określa w szczególności sposoby ich zabezpiecze-
nia i użytkowania [7]. 

 

 
Rys.6. Przykład przejazdu kolejowo-drogowy kategorii F [4] 
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Rozporządzenie to definiuje również nowe zasady klasyfikacji 
przejazdów kolejowo-drogowych i przejść do poszczególnych kate-

gorii. Zestawienie dotychczasowych i obecnych zasad ich klasyfika-
cji obrazuje tabela 2. 

 
Tab.2. Porównanie dotychczasowych i obecnych zasad klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych [6] 

Klasyfikacja przejazdów kolejowo - drogowych użytku publicznego 

Kategoria 

przejazdu 

Klasyfikacja wg rozporządzenia Dz.U. z dnia 26 lutego 1996 r. nr 33, poz.144 Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Dz.U. z dnia 30 października 2015 r., Poz. 1744 

kategoria drogi*) iloczyn ruchu 
max. prędkość 

pociągów 

warunki 

widoczności 
inne warunki kategoria drogi iloczyn ruchu 

prędkość 

pociągów 
warunki widoczności inne warunki 

A 

obsługiwany 
z miejsca 

bez ograniczeń bez ograniczeń ≤160 km/h nie wymagane 

1. droga przecina na 

szlaku więcej niż 

dwa tory główne, 

lub 

2. droga przecina 

tory, na których 

staczane są lub 

odrzucane pod-

czas rozrządu 

wagony publiczna bez ograniczeń ≤160 km/h 

wymagane z 5 m dla 

przejazdów nowobu-

dowanych 

i przebudowywanych 

1. droga przecina 

więcej niż trzy tory, 

lub 

2. droga przecina tory, 

na których staczane 

są lub odrzucane 

podczas rozrządu 

wagony 

A 

obsługiwany 
z odległości 

krajowa trzycy-

frowa, woje-

wódzka, gminna 

lub lokalna 

miejska albo 

zakładowa 

20 000≤IR<50 000 

≤160 km/h 

nie wymagane 

rogatki są widoczne 

z posterunku 

obsługującego 

przejazd z odległości 

nie większej niż 

1000m, a przy 

zastosowaniu TVU 

 nawet z większej 

miejsce obsługi jest 

oddalone od osi prze-

jazdu ponad 60m lub 

nie jest zachowana 

widoczność z miejsca 

obsługi - takie powinny 

być wyposażone w 

TVU z rejestracją 

obrazu. 

IR<20 000 

nie 

odpowiadają dla 

kategorii D 

B 

krajowa jedno 

lub dwucyfrowa 
bez ograniczeń 

≤160 km/h nie wymagane brak 

krajowa bez ograniczeń 

≤160 km/h 

wymagane z 5 m 

dla przejazdów 

nowobudowanych  

i 
przebudowywanych 

brak 
krajowa 

trzycyfrowa, 

wojewódzka, 

gminna lub 

lokalna miejska 

albo zakładowa 

IR≥50 000 publiczna IR≥150 000 

C 

krajowa 

trzycyfrowa, 

wojewódzka, 

gminna lub 

lokalna miejska 

albo zakładowa 

20 000≤IR<50 000 

≤140 km/h 

nie wymagane 

brak publiczna 

60 000≤IR<150 000 

≤140 km/h 

wymagane z 5 m 

dla przejazdów 

nowobudowanych 

i przebudowywanych 
brak 

 IR<20 000 

nie 

odpowiadają dla 

kategorii D 

IR<60 000 
nie odpowiadają dla 

kategorii D 

D 

krajowa 

trzycyfrowa, 

wojewódzka, 

gminna lub 

lokalna miejska 

albo zakładowa 

IR<20 000 ≤120 km/h 
odpowiadają dla 

kategorii D 

brak publiczna 

R<60 000 ≤120 km/h 
odpowiadają dla 

kategorii D 

brak 

bez ograniczeń ≤20 km/h nie wymagane bez ograniczeń ≤20 km/h nie wymagane 

 

3. METODA OBLICZNIA ILOCZYNU RUCHU (IR) NA 
PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH  

Warunki i sposób prowadzenia pomiarów natężenia ruchu kole-
jowego i drogowego oraz obliczania iloczynu ruchu określa załącz-
nik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
20 października 2015 r., (Dz.U. 2015 Poz. 1744) [7]. 

Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowo-
drogowym kategorii A, B i C wykonuje zarządca drogi, nie rzadziej 
niż co 5 lat. Pomiary na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D 
zarządca drogi wykonuje nie rzadziej niż, co:  
a) 5 lat, w przypadku przejazdów w ciągu dróg gruntowych lub gdy 

ostatni iloczyn ruchu nie przekraczał wartości 20 000;  

b) 2 lata, gdy ostatni iloczyn ruchu mieścił się w granicach od 
20 000 do 40 000;  

c) rok, gdy ostatni iloczyn ruchu przekraczał wartość 40 000.  
Pomiary natężenia ruchu kolejowego na przejeździe kolejowo-

drogowym wykonuje zarządca kolei, w tych samych okresach 
i  dobach, w których zostało ustalone natężenie ruchu pojazdów 
drogowych.  

Pomiary należy przeprowadzać w miesiącach: kwiecień - maj 
lub wrzesień - październik, w ciągu dwóch kolejnych dób (wtorek 
i środa lub środa i czwartek).  

Przy pomiarze natężenia ruchu drogowego należy uwzględniać 
wszystkie pojazdy przekraczające przejazd kolejowo - drogowy, 
łącznie z rowerami i motorowerami. Średnie dobowe natężenie 
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ruchu drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym oblicza się 
jako średnią arytmetyczną z pomiarów przeprowadzonych w ciągu 
dwóch dób.  

Przy obliczaniu natężenia ruchu kolejowego należy uwzględ-
niać wszystkie pociągi, które w danym dniu przejechały przez prze-
jazd kolejowo-drogowy. Średnie dobowe natężenie ruchu kolejowe-
go na przejeździe kolejowo-drogowym oblicza się, jako średnią 
arytmetyczną z pomiarów przeprowadzonych w ciągu dwóch tych 
samych dób, w których przeprowadza się pomiary ruchu drogowe-
go.  

Otrzymane wyniki pomiarów natężenia ruchu drogowego i kole-
jowego oraz obliczony iloczyn ruchu, zarządca kolei zapisuje 
w metryce przejazdu kolejowo-drogowego/przejścia. 

4. WIDOCZNOŚĆ PRZEJAZDU KOLEJOWO-
DROGOWEGO I PRZEJŚCIA 

Przy zaliczaniu przejazdów do poszczególnych kategorii 
uwzględnia się również występujące czasowo lub sezonowo złe 
warunki widoczności. Warunki i sposób określania i sprawdzania 
widoczności przejazdów kolejowo-drogowych i przejść określa 
załącznik 3 zawarty w znowelizowanym w 2015 roku Rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2015 Poz. 1744). 

4.1. Widoczność przejazdu kolejowo-drogowego i przejścia 
z drogi 

W zwykłych warunkach atmosferycznych kierowca pojazdu 
drogowego lub pieszy zbliżając się do przejazdu kolejowo-
drogowego powinien mieć zapewnioną właściwą widoczność drą-
gów rogatkowych, sygnalizatorów drogowych i znaków drogowych. 
Minimalne odległości mierzone po osi drogi publicznej na wysokości 
1m nad osią pasa ruchu drogi w zależności od dopuszczalnej pręd-
kości pojazdów drogowych, dla których powinna być zapewniona 
widoczność przejazdu dla kierujących pojazdami określa tabela 3.  

 
Tab.3. Odległość punktu obserwacyjnego w zależności od dopusz-

czalnej prędkości pojazdów drogowych [7] 

Dopuszczalna prędkość pojaz-
dów drogowych na drodze 

W [km/h] 

Odległość punktu 
obserwacyjnego 

w [m] 

100 140 

80 100 

70 80 

≤ 60 60 

 
Odległość punktu obserwacyjnego na drodze publicznej od 

przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia powinna wynosić 
minimum 60m, z tym że dla dróg wewnętrznych odległość ta może 
być zmniejszona do 35m, a przy przejściach - do 5m. 

4.2. Widoczność czoła pociągu z drogi przed przejazdem 
kolejowo-drogowym 

W zwykłych warunkach atmosferycznych czoło zbliżającego się 
pociągu, a co najmniej latarnie sygnałowe jego czoła, powinny być 
widoczne dla kierujących pojazdami drogowymi z odległości 20m, 
mierzonej od skrajnej szyny po osi jezdni, przez cały czas zbliżania 
się pojazdu do przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D. W przy-
padku projektowanych i przebudowywanych przejazdów kolejowo-

drogowych kategorii A, B lub C powinny być zapewnione warunki 
widoczności czoła pociągu z drogi publicznej z odległości 5m.  

Sposób sprawdzenia warunków widoczności czoła pociągu 
z drogi publicznej przed przejazdem kolejowo-drogowym (trójkąty 
widoczności) przedstawiono graficznie na rysunku 7. 

 

 
Rys.7. Sposób sprawdzenia warunków widoczności czoła pociągu 
z drogi publicznej przed przejazdem kolejowo-drogowym (trójkąty 
widoczności) [7] 

 
1. Z punktu obserwacyjnego E (20m od przejazdu kolejowo-

drogowego) czoło pociągu powinno być widoczne począwszy 
od punktu B. W miarę zbliżania się pojazdu drogowego do prze-
jazdu kolejowo-drogowego odcinek widoczności pociągu powi-
nien się zwiększyć, tak aby z odległości 10m od skrajnej szyny 
(punkt C) czoło pociągu było widoczne co najmniej od punktu D. 
Widoczność pociągu z drogi publicznej ustala się dla obu stron 
przejazdu kolejowo-drogowego.  

2. Widoczność pociągu należy sprawdzić w warunkach zbliżonych 
do tych, w jakich znajdują się użytkownicy drogi. Obserwację 
czoła zbliżającego się pociągu przeprowadza się z wysokości 
od 1m do 1,2m nad osią pasa ruchu drogi publicznej. Widocz-
ność tę określa zarządca kolei odnotowując w metryce.  

3. W przypadku uzasadnionym warunkami miejscowymi, jeżeli 
przejazd kolejowo-drogowy kategorii D nie odpowiada warun-
kom określonym w pkt 1, czoło pociągu powinno być widoczne z 
drogi publicznej, co najmniej z odległości 5m od skrajnej szyny 
(punkt obserwacyjny A) na całym odcinku L, począwszy od 
punktu D.  

4. W przypadku, gdy nie są spełnione warunki widoczności dla 
maksymalnej prędkości rozkładowej z odległości 5m, należy 
określić prędkość pociągów, przy której są spełnione warunki 
widoczności z odległości 5m.  

5. W przypadku, gdy dla określonej prędkości pociągu zachowana 
jest tylko widoczność z odległości 5m, należy przy drodze z obu 
stron przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D ustawić znak 
drogowy B-20 „stop”, zgodnie z § 81 pkt 2 rozporządzenia. Na 
drodze publicznej o nawierzchni bitumicznej i betonowej należy 
również namalować poziome linie zatrzymania pojazdu, zgodnie 
z § 81 pkt 4 rozporządzenia.  

6. Prędkości pociągów, o których mowa w pkt 4 i 5, obowiązują na 
całej długości L.  

7. Długości odcinków widoczności czoła pociągu z drogi publicznej 
L oraz L1, zgodnie z rysunkiem 7, określa się według wzorów 
podanych w tabeli 4. 
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Tab.4. Długości odcinków widoczności czoła pociągu z drogi pu-
blicznej [7] 

Określenie odcin-
ków w metrach 

Dla przejazdów kolejowo-drogowych przez: 

Jeden tor Dwa i więcej torów 

L L=5,5*Vmax L=(5,5+0,25d)*Vmax 

L1 L1=3,6*Vmax L1=(3,6+0,07d)*Vmax 

 
gdzie: 
Vmax - największa dozwolona prędkość pociągów w rejonie przejaz-

du kolejowo-drogowego w km/h,  
d - odległość między osiami skrajnego i następnego toru w metrach. 

 
8. W przypadku, gdy na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii 

D nie są spełnione warunki widoczności z odległości 5m dla 
prędkości pociągów równej 40km/h a długość odcinka widocz-
ności (L) jest większa od 125m, należy wprowadzić ogranicze-
nie prędkości pociągów Vogr = 40km/h na całej długości odcinka 
L, a przed przejazdem kolejowo-drogowym na drodze publicznej 
należy ustawić znak B-20 „stop”.  

9. W przypadku, gdy na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii 
D nie są spełnione warunki widoczności z odległości 5m dla 
prędkości pociągów równej 40km/h a długość odcinka widocz-
ności (L) jest zawarta w przedziale od 95m do 125m, należy 
wprowadzić ograniczenie prędkości pociągów Vogr = 30km/h na 
długości odcinka L, a przed przejazdem kolejowo-drogowym na 
drodze publicznej należy ustawić znak B-20 „stop”. 

10. W przypadku, gdy nie są spełnione warunki widoczności na 
przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D podane w pkt 8 i 9, 
należy wprowadzić ograniczenie prędkości czoła pociągów 
20km/h na długości równej szerokości przejazdu, a przed prze-
jazdem kolejowo-drogowym na drodze publicznej należy usta-
wić znak B-20 „stop”. 

11. Wielkości podane w pierwszych dwóch akapitach i w pkt 1 – 8 
dotyczą przejazdów kolejowo-drogowych, których kąt skrzyżo-
wania jest nie mniejszy niż 60° oraz przy których znak drogowy 
G-3 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednoto-
rowym” lub G-4 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejo-
wym wielotorowym” jest ustawiony w odległości 5m od skrajnej 
szyny toru. Jeżeli odległość tego znaku od skrajnej szyny toru 
jest większa niż 5m, odległość L należy zwiększyć o 0,25 Vmax , 
a L1 o 0,07 Vmax - na każdy metr zwiększonej odległości usta-
wienia znaku. Jeżeli kąt skrzyżowania wynosi mniej niż 60°, na 
każde 5° poniżej 60° odległość 20m (odcinek EP), przy ustala-
niu L1 od strony kąta ostrego, należy zwiększyć o 1m. 

12. W obszarze w obrębie trójkątów widoczności nie sytuuje się 
obiektów ograniczających widoczność, w szczególności obiek-
tów budowlanych, drzew, krzewów i innych upraw wysokopien-
nych, reklam, elementów ochrony akustycznej. 

13. Na przejeździe kolejowo-drogowym oraz w pasie drogowym na 
odcinku do 20m z każdej strony przejazdu mierzonego od skraj-
nej szyny nie umieszcza się urządzeń, reklam oraz innych 
przedmiotów mogących ograniczać widoczność. 

4.3. Widoczność czoła pociągu przed przejściem użytku 
publicznego kategorii E niewyposażonym w urządzenia 
zabezpieczenia ruchu i systemy przejazdowe 

W zwykłych warunkach atmosferycznych latarnie sygnałowe 
czoła zbliżającego się pociągu powinny być widoczne z obu stron 
przejścia, z odległości co najmniej 4m, mierząc od skrajnych szyn 
toru, przez cały czas zbliżania się pociągu do przejścia. 

Sposób sprawdzenia warunków widoczności czoła pociągu 
przed przejściem dla pieszych kategorii E niewyposażonym 

w urządzenia zabezpieczenia ruchu przedstawiono graficznie na 
rysunku 8. 
 

 
Rys.8. Sposób sprawdzenia warunków widoczności czoła pociągu 
przed przejściem dla pieszych kategorii E niewyposażonym w urzą-
dzenia zabezpieczenia ruchu [7] 
 

1. Minimalną długość odcinka widoczności L2, mierzoną od osi 
przejścia z odległości 4m od skrajnych szyn, określa się według 
wzoru 1 [7]: 

 

L2 =3*Vmax (1) 

 

gdzie: 
Vmax - największa dozwolona prędkość pociągów (w km/h) w rejonie 

przejścia. 
 

2. Przy wyznaczeniu odległości L2 stosuje się przepisy pkt. 8 
z rozdziału 4.2. 

3. W przypadku, gdy na przejściu nie są spełnione warunki wi-
doczności dla prędkości pociągów 30km/h dla linii kolejowej 
normalnotorowej i szerokotorowej a dla linii kolejowej wąskoto-
rowej 25km/h, należy wprowadzić ograniczenie prędkości czoła 
pociągu 20km/h na długości równej szerokości przejścia. 

5. APROKSYMACJA FUNKCJI WYPADKÓW NA 
PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH 

Według danych statystycznych każdego roku średnio dochodzi 
do około 200-250 wypadków drogowych na przejazdach kolejo-
wych. Są one przyczyną kilkudziesięciu zgonów rocznie oraz przy-
czyną ciężkich obrażeń u średnio 80 osób rocznie. Poza tym 
w miejscach gdzie przejście jest niedozwolone mają miejsce około 
300 wypadki rocznie, z czego średnio śmierć ponosi 200 osób.  

W 2015 doszło do 188 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów 
i pieszych na przejazdach / przejściach kolejowych kat. A-E, 
z czego ze skutkiem śmiertelnym było 55, a ciężko rannych zostało 
41 osób. W tym miejscu nie można też nie wspomnieć o zdarze-
niach w miejscach niebędących przejazdami kolejowo-drogowymi. 
W  2015 roku doszło w tzw.: miejscach niedozwolonych do 250 
wypadków z udziałem pieszych, z czego ze skutkiem śmiertelnym 
było 187, a ciężko rannych zostało 49 osób. Tylko w styczniu 2016 
roku doszło do 15 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pie-
szych na przejazdach / przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E, 
w wyniku których śmierć poniosło 2 osoby, a ciężko ranna została 
1 osoba. Zestawienie liczby wypadków i kolizji na przejazdach kat. 
A-D z udziałem pojazdów przedstawia tabela 5. 



I 

Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 123 
 

Tab.5. Liczba wypadków i kolizji na przejazdach kat. A-D z udziałem 
pojazdów w latach 2005-2015 [8] 

Rok Wypadki i kolizje 

2005 236 

2006 256 

2007 274 

2008 237 

2009 259 

2010 257 

2011 205 

2012 224 

2013 211 

2014 177 

2015 155 

 
Powyższe dane mogą być niepełne, ze względu na niezakoń-

czone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu danych od odpo-
wiednich organów (pogotowie, prokuratura) związanych z ochroną 
danych osobowych. Dane pochodzą z Biura Bezpieczeństwa PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. [8]. 

Zależności korelacyjne między kolejnymi latami a liczbą wy-
padków i kolizji stanowią równania i wykresy zaprezentowane na 
rysunkach 9-10. 

 

 
 

Rys.9. Aproksymacja liniowa funkcji wypadków i kolizji na przejaz-
dach kat. A-D w latach 2005-2015 [op. własne] 

 

 
 

Rys.10. Aproksymacja wielomianem 2 stopnia funkcji wypadków 
i kolizji na przejazdach kat. A-D w latach 2005-2015 [op. własne] 

 

Według danych PKP PLK odpowiedzialność za 98% tych wy-
padków ponoszą kierowcy. A do głównych przyczyn wypadków na 
przejazdach kolejowych PKP PLK zalicza ignorowanie zasad ruchu 
drogowego i znaków. Dotyczy to między innymi prób pokonania 
przejazdu przed zbliżającym się pociągiem pomimo sygnalizacji 
ostrzegawczej i znaku „stop”, omijanie zamkniętych półrogatek, czy 
przejeżdżanie pod zamykającymi się szlabanami. Kolejną przyczyną 
wypadków są osoby poruszające się po torach, bądź przechodzące 
w miejscach tzw. „dzikich przejść”. Każdy wypadek wiążę się 
z tragedią osobistą dla poszkodowanych i ich rodzin, ale też przy-
nosi negatywne skutki dla społeczeństwa i gospodarki. Jeżeli chodzi 
o straty wymierne to należy do nich zaliczyć wypłaty odszkodowań, 
działania służb ratunkowych, leczenie i rehabilitację rannych oraz 
utratę PKB, którego nie wytworzy już osoba ginąca w wypadku 
kolejowym. Taki koszt jest szacowany na 2 mln zł. Kolejną konse-
kwencją wypadku na przejeździe kolejowym jest wstrzymanie ruchu 
na średnio 5 godzin w celu przeprowadzenia niezbędnych czynno-
ści procesowych prowadzonych przez prokuraturę oraz usunięcie 
pojazdów. Wiąże się to ze spowodowaniem opóźnień nawet kilku-
nastu pociągów osobowych i pasażerskich. 

PODSUMOWANIE 

W krajach wysokorozwiniętych mała liczba wypadków na styku 
kolej - droga, oprócz przyjętych rozwiązań technicznych, spowodo-
wana jest czynnikami głównie społecznymi wynikającymi m.in. 
z wysokiej kultury i świadomości własnego bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego. Nie bez znaczenia jest również wysoka 
restrykcyjność finansowa w stosunku do kierowców łamiących 
przepisy ruchu drogowego. Przykładowo za nierespektowanie czer-
wonego światła (jak dla kat. C) w Holandii, Niemczech, Francji 
i Belgii przewiduje się mandat w wysokości od 180 do 3000 euro. 
Dodatkowo w Belgii, Francji i Niemczech nakładane są 4 punkty 
karne, ponadto niemieckie i francuskie przepisy przewidują odebra-
nie prawa jazdy na miesiąc bądź w przypadku recydywy wzrost kary 
o 100%. W Wielkiej Brytanii udział przejazdów z czynnym syste-
mem zabezpieczeń (25%) do udziału przejazdów z biernym syste-
mem zabezpieczeń (75%) wynosi 1:3 (w Polsce 38% do 62%) [6] 
podczas gdy w 2013 roku dla przykładu odnotowano pięć razy mniej 
wypadków na przejazdach kolejowych niż w Polsce przy ponad 
dwukrotnie większej pracy przewozowej. 
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Analysis and evaluation of safety at railway crossings 

According to the data of the European Railway Agency 

(ERA) shows that one-fifth of deaths on the railways in the 

European Union (EU) is killed on the Polish network where 

the Polish population is only one-thirteenth of the EU popu-

lation. The costs of accidents caused only the fault of the 

railway infrastructure manager - PKP PLK S.A. amounts to 

approx. 190 million PLN. 
Level crossings are an integral part of the railway infra-

structure as well as the place most exposed to collisions and 

accidents. 
The paper presents the acts relating to ensure safety at 

intersections public roads with railway lines. Presented and 

characterized rail-road crossings in Poland. Presents the 

criteria for determining the category of level crossings and 

ways of checking the conditions of their visibility. Developed 

correlations between successive years 2005-2015, and the 

number of incidents and accidents at level crossings catego-

ries A-D. 
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