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Stan bezpieczeństwa na kolei w Polsce i Europie
W publikacji przedstawiono analizę stanu bezpieczeństwa kolei 
opracowaną na podstawie raportu Urzędu Transportu Kolejowe-
go „Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego 
w 2017 r.”. Artykuł zawiera również opis analizy opracowanej 
przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej na podstawie danych 
pozyskanych od krajowych organów ds. bezpieczeństwa (Natio-
nal Safety Authority -NSA) oraz krajowych organów dochodzenio-
wych (National Investigation Bodies – NIB) opublikowanej w do-
kumencie „Report on Railway Safety and Interoperability in the 
EU – 2018”.
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Głównym kryterium oceny funkcjonowania rynku transportu ko-
lejowego jest stan bezpieczeństwa. Wszystkie podmioty kolejo-
we funkcjonujące na terenie Unii Europejskiej monitorują stan 
swojego bezpieczeństwo poprzez stworzone zgodnie z prawem 
systemy zarządzania. Systemy te, poprzez szereg procedur, za-
pewniają bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i poprawną 
realizację wszystkich procesów odbywających się w obszarze 
funkcjonowania danego podmiotu kolejowego. Zgodnie z wymo-
gami prawnymi w każdym kraju powołane są krajowe organy ds. 
bezpieczeństwa (NSA), które nadzorują podmioty wykonawcze 
związane z transportem kolejowym, zarówno przewoźników, za-
rządców infrastruktury i użytkowników bocznic, ale także warsz-
taty utrzymaniowe i producentów kolejowych. W Polsce rolę NSA 
pełni Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).  Zgodnie 
z przepisami prawnymi każdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa 
musi raportować dane dotyczące bezpieczeństwa Agencji Kole-
jowej Unii Europejskiej (ERA).

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego 
w Polsce w 2017 r.
Zgodnie z przepisami prawa, zarówno krajowego, jak i unijnego, 
pełną odpowiedzialność za poziom bezpieczeństwa i za odpo-
wiednie funkcjonowanie systemu kolejowego ponoszą podmioty 
kolejowe, które w tym systemie funkcjonują. Odpowiedzialność 
spoczywa więc na zarządcach infrastruktury i przewoźnikach 
kolejowych, a także ich podwykonawcach i dostawcach. Pre-
zes UTK, pełniąc rolę krajowej władzy bezpieczeństwa, prowa-
dzi nadzór, sprawdzając zdolność podmiotów do bezpiecznego 
funkcjonowania w systemie kolejowym.  Zgodnie z wymagania-
mi prawnymi wszystkie zdarzenia kolejowe muszą być zgłasza-
ne, badane i rejestrowane. Na podstawie tych danych Urząd 
Transportu Kolejowego publikuje analizę stanu bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym. 

W ramach sprawozdania zastosowano podział zdarzeń kole-
jowych zgodny z definicjami zamieszczonymi w ustawie o trans-
porcie kolejowym [10]:

 ¡ poważny wypadek – kategoria A – każdy wypadek spowodo-
wany kolizją, wykolejeniem lub innym zdarzeniem mającym 
oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na 
zarządzanie bezpieczeństwem:

 – z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej 5 
ciężko rannymi osobami, lub

 – powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, in-
frastruktury kolejowej lub środowiska, które mogą zostać 
natychmiast oszacowane przez komisję badającą wypadek 
na co najmniej 2 mln euro;

 ¡ wypadek – kategoria B – niezamierzone nagłe zdarzenie lub 
ciąg takich zdarzeń, z udziałem pojazdu kolejowego, powodu-
jące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia 
lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności:

 – kolizje,
 – wykolejenia,
 – zdarzenia na przejazdach,
 – zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd ko-

lejowy będący w ruchu,
 – pożar pojazdu kolejowego;

 ¡ incydent – kategoria C – każde zdarzenie inne niż wypadek 
lub poważny wypadek związane z ruchem kolejowym i mające 
wpływ na jego bezpieczeństwo.
Rys. 1 przedstawia liczbę poważnych wypadków oraz wypad-

ków od roku 2011. W porównaniu do roku poprzedniego ich licz-
ba w roku 2017 wzrosła o blisko 7%. 

Jak wynika z tab. 1, najliczniejszymi rodzajami wypadków 
w 2017 r. były wypadki na przejazdach. Takich wypadków zgło-
szono 211. Drugą najliczniejszą grupą są wypadki z udziałem 
osób trzecich, tych zgłoszono 207. 

Zdarzenia te wynikają najczęściej z niskiej kultury bez-
pieczeństwa osób i podmiotów funkcjonujących poza syste-
mem kolejowym. Rys. 2 przedstawia analizę zdarzeń kategorii 
A i B z uwzględnieniem tych wewnątrz sytemu kolejowego oraz 
z udziałem strony trzeciej. 

Z raportu przygotowanego przez Urząd Transportu Kolejowe-
go można przeanalizować liczbę ofiar śmiertelnych oraz ciężko 
rannych w odniesieniu do podziału z rys. 2.  W roku 2017 we-
wnątrz systemu kolejowego odnotowano jedną ofiarę śmiertelną, 
a wśród osób ze strony trzeciej 170 ofiar (rys. 3). W podziale 
ciężko rannych stosunek ten wynosi 12 osób z systemu kolejo-
wego oraz 75 ze strony trzeciej (rys. 4). 
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Rys. 1. Zestawienie poważnych wypadków oraz wypadków kolejowych w la-
tach 2011–2017 [9]
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Ogółem wypadki z udziałem osób trzecich oraz wypadki na 
przejazdach stanowią 67,3% całkowitej liczby poważnych wy-
padków oraz wypadków, które w roku 2017 zostały zgłoszone 
(tab. 1).  Rys. 5 przestawia procentowy udział grup zabitych 
w wypadkach kolejowych. Aż 74,2% osób zabitych to ofiary wśród 
osób nieupoważnionych przebywających na terenie kolejowym. 
Drugą grupą ofiar są użytkownicy przejazdów kolejowo-drogo-
wych, stanowiąc 24,6% wszystkich osób, które giną w wypad-
kach kolejowych. 

Na kolejnym rysunku możemy zaobserwować udział procento-
wy osób ciężko rannych w różnych rodzajach wypadków. Podob-
nie jak przy liczbie ofiar śmiertelnych, najwięcej osób poważnie 
rannych to osoby nieupoważnione przebywające na terenie kole-
jowym oraz użytkownicy przejazdów (rys. 6). Stanowią oni 71,2% 
wszystkich osób ciężko rannych w wypadkach. 

Raport zawiera analizę liczby zdarzeń kolejowych katego-
rii A i B w odniesieniu do pracy eksploatacyjnej w mln pockm, 
tworząc miernik wypadków (rys. 7). Na jego podstawie można 
stwierdzić, że liczba poważnych wypadków oraz wypadków od 
2009 do 2016 r. zachowywała tendencję spadkową. W roku 
2017 nastąpił niewielki wzrost o 3%.

Tab. 1. Rodzaje wypadków (sieć ogólnodostępna i wydzielona) w latach 
2011–2017 [9]

Lp. Rodzaje 
zdarzeń

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
W PW W PW W PW W PW W PW W PW W PW

1 Kolizje 27 0 41 1 55 0 56 1 53 0 59 0 84 1
2 Wykolejenia 104 1 112 0 136 0 134 0 122 0 110 0 108 0
3 Wypadki na 

przejazdach 226 27 272 0 254 1 216 0 206 2 210 2 211 3

4
Wypadki 
z udziałem 
osób /…/

324 53 286 0 253 0 254 0 247 0 194 0 207 0

5
Pożar 
pojazdu 
kolejowego

4 0 1 0 2 0 3 0 0 0 3 0 1 0

6 Inne 82 1 6 0 3 0 7 0 0 0 3 0 6 0
Łączna liczba 849 719 704 671 638 581 621

W – wypadek, PW – poważny wypadek
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Rys. 3. Ofiary śmiertelne wypadków zależnych i niezależnych od systemy 
kolejowego w latach 2012–2017 [9]
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Rys. 2. Wypadki zależne i niezależne od systemu kolejowego oraz ich 
skutki w latach 2012–2017 [9]
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Rys. 4. Osoby ciężko ranne wypadków zależnych i niezależnych od sys-
temy kolejowego w latach 2012–2017 [9]
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Rys. 5. Udział procentowy poszcze-
gólnych grup osób zabitych w wy-
padkach kolejowych w 2017 r. [9]
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Kolejną grupą zdarzeń, którą należy zgłaszać zgodnie z pol-
skim prawem, są incydenty. Na rys. 8 przedstawiono zestawie-
nie incydentów na liniach kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 2011–2017. Tutaj można zaobserwować wzrost liczby 
incydentów od 2013 r. Wzrost w roku 2017 w stosunku do roku 
poprzedniego wynosi blisko 49%. Liczba zdarzeń kolejowych ka-
tegorii C wzrosła w 2017 r. ponad 6-krotnie od 2013 r.!

Tab. 2 przedstawia podział zdarzeń kolejowych na przejaz-
dach kolejowo-drogowych oraz przejściach wszystkich kategorii 
występujących w Polsce, liczbę tych przejazdów oraz przejść, 
a także stosunek liczby przejazdów do liczby wypadków na nich.  

W związku ze zmianami prawnymi w zakresie zgłaszania Prze-
wodniczącemu PKBWK i Prezesowi UTK zdarzeń, które miały miej-
sce na bocznicach kolejowych, raport zawiera także analizę liczby 
poważnych wypadków oraz wypadków w tych miejscach (tab. 3). 

W 2017 r. liczba wypadków na bocznicach kolejowych wynio-
sła 130, co stanowiło 17,3% wszystkich wypadków, które zostały 
zgłoszone do Prezesa UTK. Analizując tab. 3, ich podział przed-
stawia się następująco: kolizje (32,5% wszystkich kolizji), wyko-
lejenia (48,5% wszystkich wypadków o charakterze wykolejenia), 
wypadki na przejazdach (8,5% wszystkich wypadków na przejaz-
dach), wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów 
kolejowych (2,8% wszystkich wypadków z udziałem osób). Po-
żarów pojazdu kolejowego i innych wypadków nie odnotowano.

Samobójstwa stanowią osobną grupę w statystyce, nie wli-
czaną do poważnych wypadków i wypadków. Każde zdarzenie 
związane z potrąceniem osoby jest wstępnie kwalifikowane przez 
komisję kolejową do kategorii B34 „najechanie pojazdu kole-
jowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza prze-
jazdami na stacjach i szlakach”. Zmiany klasyfikacji zdarzenia 
zarejestrowanego pierwotnie w kategorii B34 na kategorię „sa-
mobójstwo” dokonuje się na podstawie orzeczenia Prokuratury.

Liczba samobójstw w Polsce w roku 2017 to 112, co stanowi 
niewielki wzrost do roku 2016 (rys. 9).

Ocena stanu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej do 2016 r.
Krajowe organy ds. bezpieczeństwa raportują do Europejskiej 
Agencji Kolejowej dane dotyczące wspólnych wskaźników bez-
pieczeństwa (Common Safety Indicators – CSI). 

Agencja każdego roku opracowuje, po zebraniu wszystkich 
informacji, raport w sprawie rozwoju poziomu bezpieczeństwa 
wraz z wnioskami na kolejne lata. 

W porównaniu ze zdarzeniami zgłaszanymi do polskiego or-
ganu dochodzeniowego (PKBWK – Państwowa Komisja Badania 
Wypadków Kolejowych), NSA zgłasza do Europejskiej Agencji Ko-
lejowej tylko znaczące wypadki. 
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Rys. 7. Miernik wypadków za lata 2008–2017 [9]
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Rys. 8. Liczba incydentów na liniach kolejowych w latach 2011–2017 [9]

Tab. 3. Liczba poważnych wypadków oraz wypadków poszczególnych ro-
dzajów na bocznicach w latach 2016–2017 [9]

Lp. Rodzaje zdarzeń Liczba poważnych wypadków i wypadków
III – XII 2016 2017

1 Kolizje 31 41
2 Wykolejenia 66 63
3 Wypadki na przejazdach 18 20

4
Wypadki z udziałem osób 
i poruszających się pojazdów 
kolejowych

2 6

5 Pożar pojazdu kolejowego 0 0
6 Inne 3 0

Łączna liczba 120 130
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Rys. 9. Liczba samobójstw w latach 2011–2017 [9]

Tab. 2. Miernik wypadkowości na poszczególnych kategoriach przejaz-
dów i przejść w 2017 r. [9]

Lp. Kategoria 
przejazdu

Liczba 
przejazdów

Liczba poważnych 
wypadków i wypadków Miernik

1 Kategoria A 2 467 14 0,0057
2 Kategoria B 1 206 23 0,0191
3 Kategoria C 1 400 27 0,0193
4 Kategoria D 6 711 141 0,0210
5 Kategoria E 501 9 0,0180
6 Kategoria F 593 0 0

Łączna liczba 12 878 214 –



Analizy

1–2 /2019   33

Termin „znaczący wypadek” obejmuje szerszy zakres zdarzeń 
niż poważny wypadek. Definicję znaczącego wypadku znajdziemy 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 
2015 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI):

Znaczący wypadek – wypadek z udziałem co najmniej jednego 
pojazdu kolejowego będącego w ruchu:

 ¡ z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną, lub,
 ¡ powodujący znaczne szkody w taborze, torach kolejowych, in-

stalacjach lub środowisku, tj. szkodę o wartości co najmniej 
150 tys. euro, lub,

 ¡ znaczne zakłócenie ruchu, tj. wstrzymanie ruchu kolejowego 
na głównej linii kolejowej przez co najmniej 6 godzin, nie na-
leży uwzględniać wypadków w warsztatach, w magazynach 
i miejscach do postoju pojazdów kolejowych [6].
Analizując rys. 10, można zauważyć spadek liczby wypadków 

znaczących od 2014 r. W roku 2016 liczba ich zmalała o 1% 
w stosunku do roku 2015. Przy czym skutki tych zdarzeń są 
większe (rys. 11). Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła nieznacznie 
(o 2 osoby), a liczba osób ciężko rannych wzrosła o 14% w po-
równaniu z rokiem 2015. 

Porównania poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 
w Unii Europejskiej można dokonać dzięki miernikowi wypadko-
wości, który wskazuje liczbę ofiar śmiertelnych oraz ciężko ran-
nych proporcjonalnie do liczby znaczących wypadków (rys.  12). 
Możemy tu zaobserwować wzrost od roku 2014 o 5,5%.

Skutki znaczących wypadków przedstawiają rys. 13 i 14. Na 
rys. 13 przedstawiono liczbę ofiar śmiertelnych w znaczących 
wypadkach z podziałem na kategorię tych wypadków. Najwięcej 
zabitych odnotowano dla wypadków z udziałem osób nieupo-
ważnionych, które przebywały na terenie kolejowym, stanowiły 
one 62% wszystkich ofiar śmiertelnych. Na drugim miejscu pod 
względem liczebności ofiar są wypadki na przejazdach kolejowo-
-drogowych (29% całkowitej liczby zabitych).

Na rys. 14 przedstawiono natomiast liczbę ofiar śmiertelnych 
w wypadkach znaczących z podziałem na kategorię z uwzględ-
nieniem samobójstw. Ofiary samobójstw to 73% całkowitej liczby 
zabitych w transporcie kolejowym w Unii Europejskiej. Na rys. 15 
można zaobserwować natomiast rozkład liczby ofiar wśród samo-
bójstw oraz osób nieupoważnionych przebywających na terenie 
kolejowym. Cypr, Łotwa, Grecja, Polska, Litwa, Rumunia to kraje, 
w których procentowy udział samobójstw wśród ofiar śmiertel-
nych jest mniejszy niż 50%. Norwegia, Irlandia, Słowenia, Holan-
dia to kraje, w których wśród ofiar śmiertelnych zdecydowanie 
przeważają samobójstwa. 
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W tab. 4 przedstawiono wartości referencyjne (NRV) w odnie-
sieniu do ryzyka poszczególnych klas dla krajów UE oraz spełnie-
nie tych wartości przez poszczególne kraje członkowskie (OSP).  
W tabeli zamieszczono wybrane klasy tj.:

 ¡ 1.1 ryzyko dla pasażerów jako liczbę ofiar śmiertelnych oraz 
ciężko rannych wśród pasażerów rocznie/liczba jednostek 
„pociąg pasażerski-km” rocznie;

 ¡ 2. ryzyko dla pracowników jako liczbę ofiar śmiertelnych oraz 
ciężko rannych wśród pracowników rocznie/liczba jednostek 
„pockm” rocznie;

 ¡ 3.1 ryzyko dla użytkowników bocznic jako liczbę ofiar śmiertel-
nych oraz ciężko rannych wśród użytkowników przejazdów ko-
lejowo-drogowych rocznie/liczba jednostek „pockm” rocznie. 
Kolorem niebieskim oznaczono natomiast te, które nie speł-

niały założonych wartości NRV dla poszczególnych krajów. W Pol-

sce największe problemy sprawiają zdarzenia na przejazdach 
kolejowo-drogowych, co pokazuje też Sprawozdanie ze stanu 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2017 r. [9].

Podsumowanie i wnioski
Ustawodawstwo europejskie nie nakłada na państwa człon-
kowskie obowiązku zbierania informacji na temat wszystkich 
zdarzeń na kolejach. Raportowanie w krajach UE najczęściej 
ogranicza się tylko do poważnych i znaczących wypadków 
(istnieje dobrowolna możliwość przekazywania dodatkowych 
informacji). Informacje o mniej poważnych wypadkach i incy-
dentach nie są systematycznie gromadzone na poziomie UE, 
niektóre kraje UE nie mają nawet takich baz danych. Może to 
stanowić przeszkodę dla efektywnego doskonalenia wymagań 
dla systemów kolejowych i odpowiednio wczesnej identyfikacji 
powtarzających się problemów związanych z bezpieczeństwem. 

Dla porównania rys. 16 zawiera liczbę ofiar śmiertelnych 
w transporcie drogowym w roku 2017 w krajach Europy w sto-
sunku do mln mieszkańców. Średnia unijna to 49 ofiar śmier-
telnych, Polska z liczbą 75 znajduje się sporo powyżej tej 
średniej. 
W Polsce większość zdarzeń kolejowych to wciąż zdarzenia 

z udziałem osób trzecich (zarówno pieszych, jak i kierowców na 

Tab. 4. Porównanie wartości NRV oraz OSP dla wybranych kategorii 
ryzyka [2]

Kraj
1.1 Ryzyko dla pasażerów 2 Ryzyko dla 

pracowników
3.1 Ryzyko dla użytkow-

ników przejazdów
NRV · 10-9 

(2004–2009) 
OSP · 10-9 

(2016)
NRV · 10-9 

(2004–2009) 
OSP · 10-9 

(2016)
NRV · 10-9 

(2004–2009) 
OSP · 10-9 

(2016)
Belgia 37,3 37,03 24,6 0 138 115,87
Bułgaria 207 61,14 20,34 35,01 141,6 94,52
Czechy 46,5 44,46 16,5 17,8 237,8 125,24
Dania 9 0 9,1 15,93 65,4 15,93
Niemcy 8,1 13,32 12,6 11,33 67,8 51,17
Estonia 78,2 0 64,8 0 399,9 0
Irlandia 2,7 0 5,2 0 23,6 0
Grecja 54,7 5,92 77,9 0 710,3 793,58
Hiszpania 29,2 26,88 8,8 4,76 108,7 34,26
Francja 22,5 7,6 6,1 4,45 78,7 57,09
Chorwacja 176,9 5,18 73,7 60,86 611,3 461,55
Włochy 38,1 63,46 18,9 0,27 42,9 23,74
Łotwa 78,2 0 64,83 128,17 239 139,8
Litwa 97,2 0 41 0 522 142,9
Luksemburg 23,8 0 12 0 95,9 0
Węgry 170 67,72 9,3 12,04 274 240,7
Holandia 7,4 6,82 5,97 1,28 127 78,3
Austria 26,3 17,16 20,3 44,33 160 156,5
Polska 116 9,61 17,2 16,62 277 288,4
Portugalia 41,8 6,64 53,1 0 461 164,2
Rumunia 57 0 22,3 5 542 235,2
Słowenia 25,3 0 40,9 0 364 124,1
Słowacja 62,1 23,12 2,71 45,66 309 308,8
Finlandia 9 0 9,21 2,06 164 133,9
Szwecja 3,54 0 2,86 7,2 64 42,6
Wielka 
Brytania 2,73 1 060,88 5,17 0,35 23 3,5
Norwegia 2,83 0 2,82 0 21,6 24,7
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Rys. 16. Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na mln miesz-
kańców w 2017 r. [4]
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Rys. 15. Samobójstwa oraz ofiary wśród osób nieupoważnionych do 
przebywania na terenie kolejowym w odniesieniu na 1 mln pockm 
w latach 2012–2016 [3]
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przejazdach – ok. 67%), dla całej UE liczba tych zdarzeń sięga 
97%.  Niepokojący jest wzrost w ostatnich latach samobójstw. 
We wszystkich krajach UE ich liczba w stosunku do całkowitej 
liczby ofiar na kolei wyniosła aż 73% w latach 2010–2016.
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Safety on the railways in Poland and Europe
The publication presents an analysis of railway safety status prepared on 
the basis of the document “Report on the railway traffic safety in 2017” 
published by the Polish railway transport office. The article also contains 
a description of the analysis basis of data obtained from the National 
Safety Authority (NSA) and the National Investigation Bodies (NIB) pub-
lished in the document “Report on Railway Safety and Interoperability 
in the EU - 2018” prepared by the European Union Agency for Railways.
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