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Państwowa 
Komisja Badania Wypadków Kolejowych 

Krajowy Organ Dochodzeniowy (NIB)

Art. 21 
Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 29 kwietnia 2004r.

wg przepisów krajowych 
Rozdział 5a 

Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym z 
późniejszymi zmianami



Przy ministrze właściwym do spraw transportu 
działa niezależna, stała 

Państwowa Komisja 
Badania Wypadków Kolejowych, 

prowadząca badania poważnych wypadków, 
wypadków i incydentów 
oraz wykonuje swoje zadania w jego imieniu.

Art. 28a



Art. 28l  ust8 Komisja

Opracowuje zalecenia, które przekazuje
Prezesowi UTK, 

a w uzasadnionych przypadkach 

innym zainteresowanym podmiotom, 

w tym podmiotom w innych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej.



Krajowa Władza Bezpieczeństwa (NSA)
(Art. 16 Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004r.)

wg krajowych przepisów Urząd Transportu Kolejowego

• Art. 28l.
9. Prezes UTK nadzoruje w ramach swoich kompetencji realizację

zaleceń powypadkowych przekazywanych przez Komisję.

10. Podmioty, których dotyczą zalecenia, corocznie przedstawiają, 
w terminie do dnia 1 kwietnia, Komisji oraz Prezesowi UTK 
informacje o realizacji zaleceń oraz o podjętych środkach 
zapobiegawczych i działaniach zmierzających do realizacji tych 

zaleceń.

11. Prezes UTK przedstawia corocznie Komisji informację o 
realizacji zaleceń przekazanych przez Komisję oraz o podjętych 
działaniach zmierzających do realizacji tych zaleceń.
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Art. 28f. 

Postępowanie jest prowadzone przez Komisję

niezależnie od postępowania sądowego 

i nie obejmuje ustalania winy 

lub odpowiedzialności,

lecz ustalenie

- Okoliczności zdarzenia

- Przyczyny zdarzenia

- Opracowanie wniosków

zapobiegawczych



Art. 4

46)poważny wypadek - wypadek spowodowany kolizją, 
wykolejeniem pociągu lub innym podobnym zdarzeniem:

a) z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej 
pięcioma ciężko rannymi lub

b) powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, 
infrastruktury kolejowej lub środowiska, które mogą
zostać natychmiast oszacowane przez komisję badającą
wypadek na co najmniej 2 miliony euro,

majmająący oczywisty wpcy oczywisty wpłływ na regulacje bezpieczeyw na regulacje bezpieczeńństwa kolei stwa kolei 
lub na zarzlub na zarząądzanie bezpieczedzanie bezpieczeńństwem;stwem;



Rozporz ądzenie Ministra Transportu
z dnia 30 kwietnia 2007r.

w sprawie poważnych wypadków i incydentów 
na liniach kolejowych

(Dz. U. z 2007r. Nr 89 poz. 593)



Art. 28m.
4. Nadzór nad postępowaniami prowadzonymi 

przez komisje kolejowe sprawuje 
Przewodniczący

Państwowej Komisji Badania Wypadków 
Kolejowych.



Poważne wypadki i wypadki na przejazdach w latach                
2008-2011 (2 miesi ące) 
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2/12 2011 0 3 4 30 37

2010 22 16 62 167 267

2009 11 17 63 169 260

2008 15 11 57 156 239
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Zdarzenia na przejazdach
• Na uwagę zasługuje nieznaczne zwiększenie w 2010 r. ogólnej 

liczby zdarzeń na przejazdach (poważnych wypadków i 
wypadków) o ponad 2%. Wpływ na to miało bardzo znaczne 
zwiększenie liczby wypadków na przejazdach kat. A ( o ponad 
50%!!) , przy czym na przejazdach pozostałych kategorii 
zanotowano niewielki spadek ilości zdarzeń w granicach 1-
2%. 

• W okresie styczeń – luty 2011 r. nie wystąpił żaden poważny 
wypadek i wypadek na przejeździe kat. A

• Liczba zdarzeń na przejazdach w 2011 r. (2 miesiące) jest 
niższa niż w analogicznym okresie roku 2010                   (o 
ok. 10%) przy rosnącej ogólnej liczbie zdarzeń (wzrost o 
ponad 30%)



Przejazdy kolejowe

Dz.U.96.33.144
2000.12.06  zm. Dz.U.00.100.1082 § 1

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie. 

(Dz. U. z dnia 20 marca 1996 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. 
U. Nr 89, poz. 414) oraz art. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. z 

1989 r. Nr 52, poz. 310, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 107, poz. 462) 
zarządza się, co następuje:



§ 22.1.

• Ustalenie sposobu zabezpieczenia nowego przejazdu lub 
przejścia użytku publicznego, zmiana sposobu istniejącego 
zabezpieczenia, z wyjątkiem przypadków określonych w 
ust. 4-6 i 8, ustalenie kategorii przejazdu, zlikwidowanie 
przejazdu lub przejścia użytku publicznego oraz ustalenie 
warunków ich widoczności powinny być dokonywane w 
terenie przez zarząd kolei w porozumieniu z właściwym 
zarządem drogi i komendantem wojewódzkim Policji, a w 
odniesieniu do przejazdów i przejść na liniach kolei użytku 
niepublicznego - ponadto w porozumieniu z właściwą
miejscowo dyrekcją okręgową kolei państwowych. 
Ustalenia te powinny być zawarte w dokumentacji 
(metryce) przejazdu lub przejścia.



Przejazdy kolejowe

• Czy komisje kwalifikacyjne zawsze uwzględniają
wszystkie okoliczności, a może kierują się w 
podejmowaniu decyzji w większości uwzględniając 
głównie stronę ekonomiczną i presję władz 
lokalnych ?

• Czy kierowanie się wielkością iloczynu jest zasadne 
przy obecnym natężeniu ruchu drogowego?



kategoria „A” - przejazdy użytku publicznego z rogatkami lub 
przejazdy użytku publicznego bez rogatek, na których ruch na drodze 

kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników kolejowych,

§10 ust 5. W przypadkach uzasadnionych 
warunkami ruchu, dla zwiększenia 
bezpieczeństwa, zabezpieczenie przejazdu 
rogatkami zamykanymi na okres 
przejeżdżania pojazdu szynowego może być
uzupełnione urządzeniem samoczynnej lub 
półsamoczynnej sygnalizacji świetlnej.



Przejazd Kat A 
z zawieszoną obsługą

ograniczenie prędkości do 20 km/h



kategoria „C” - przejazdy użytku publicznego z 
samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą

przez pracowników kolei (20 000 -50 000)

Wypadki w 2009r – 63 zdarzeń
w 2010r - 62 zdarzenia, a w dwóch miesiącach 2011r – 4 zdarzenia



pytanie

• Jak informować zarządcę o awarii na 
przejeździe – umieścić informację o 
lokalizacji przejazdu i nr telefonu gdzie 
przekazać informację,



Zawsze spoglądajmy wstecz 
czy zostało wykonane wszystko 
by nie zaistniało dane zdarzenie



To  los pisze scenariusz 

i spróbuj go przechytrzyć,

Może Ci się uda ????



Nie dopatruj się tylko winy
u kieruj ącego pojazdem
bo czasem nim też jesteś

--- Sygnał „Baczność” !!!!!



Przejazdy kolejowe
• § 23.1. Widoczność przejazdu i przejścia z drogi publicznej 

powinna być zachowana, niezależnie od rodzaju 
zabezpieczenia ruchu zastosowanego na skrzyżowaniu.

• 4. W projektowaniu budowy lub przebudowy przejazdów 
i przejść należy przestrzegać, aby górna krawędź szyny 
zewnętrznej toru kolejowego, na całej szerokości przejazdu 
lub przejścia, była widoczna z punktu obserwacyjnego, 
zlokalizowanego na wysokości 1 m nad osią pasa ruchu 
drogi. Minimalne odległości punktu obserwacyjnego od 
przejazdu lub przejścia określa tabela nr 1, podana w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia.



• § 16.Przy zaliczaniu przejazdów do poszczególnych 
kategorii należy również brać pod uwagę występujące 
czasowo lub sezonowo złe warunki widoczności. W 
przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami 
miejscowymi można stosować stopień zabezpieczenia 
wyższy niż wymagany przepisami rozporządzenia.

• § 17.Obszarów w obrębie widoczności przejazdów i 
przejść użytku publicznego, określonych w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia, nie wolno zadrzewiać
(zakrzewiać), a na dojazdach do przejazdów, 
znajdujących się na tych obszarach, nie wolno urządzać
placów postojowych i umieszczać innych urządzeń
obsługi ruchu drogowego.



§23 ust 6.

Na przejeździe oraz w odległości 
do 20 m od niego zabrania się

umieszczania reklam, plakatów oraz 
innych przedmiotów, które mogłyby 

ograniczać widoczność.













Analiza wniosków i zaleceń ujętych w 
protokołach ustaleń końcowych 

i raportach 
dokonywana przez PKBWK 

Opracowanie rekomendacji
Art. 28i ust 1, 2 i 6

Podmioty związane z 
transportem kolejowym w 

kraju i w innych 
państwach członkowskich 

UE
Art. 28l ust 8

Urząd Transportu 
Kolejowego

Art. 28l ust 8 i 9



Owocnej i bez stresowej 
pracy

życzy 
Zespół

Państwowej Komisji
Badania Wypadk ów 

Kolejowych 


