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• Komisja realizuje swoje zadania w imieniu Ministra właściwego do spraw transportu. 
Prowadzi ona postępowanie po każdym poważnym wypadku na sieci kolejowej 
mającym oczywisty negatywny wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na 
zarządzanie bezpieczeństwem, z wyłączeniem najechania pojazdu kolejowego na 
osoby podczas przechodzenia przez tory.  

 

• W ramach swojej działalności Komisja prowadzi lub nadzoruje dochodzenia, których 
celem jest ustalenie przyczyn, okoliczności zdarzeń jak również określenie wniosków 
zapobiegawczych. Komisja może również prowadzić postępowanie w odniesieniu do 
wypadków lub incydentów, które w nieznacznie różniących się warunkach byłyby 
poważnymi wypadkami powodującymi zaprzestanie funkcjonowania podsystemów 
strukturalnych lub składników interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei 
dużych prędkości transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej. Decyzję 
dotyczącą podjęcia postępowania przez Komisję podejmuje jej Przewodniczący w 
ciągu tygodnia od dnia uzyskania informacji o poważnym wypadku, wypadku lub 
incydencie kolejowym na podstawie otrzymanego protokółu oględzin miejsca 
wypadku lub ustaleń końcowych. Podjęcie decyzji przez Przewodniczącego o 
wszczęciu postępowania może nastąpić również na wniosek podmiotu związanego z 
zaistniałym zdarzeniem  (Art. 28e ust3 pkt4) 
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• Przewodniczący Komisji prowadzi również nadzór nad pracami komisji kolejowych 
badających zaistniałe zdarzenia. Komisje kolejowe mają obowiązek zakończyć 
postępowanie w ciągu 30 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia. Przewodniczący 
Komisji ma prawo do prolongaty terminu zakończenia dochodzenia o maksymalnie 5 
miesięcy na pisemne wystąpienie przewodniczącego komisji kolejowej.  W ramach 
nadzoru nad pracami komisji kolejowych, członkowie stali i doraźni Komisji mogą 
uczestniczyć w pracach tych komisji. Członkowie Komisji mogą również być wyznaczeni 
przez Przewodniczącego Komisji do przewodniczenia każdej komisji kolejowej. W 
spornych przypadkach, Przewodniczący Komisji ma prawo do powołania nowego składu 
komisji kolejowej. Po zakończeniu każdego postępowania Komisja dokonuje analizy 
protokołów ustaleń końcowych otrzymanych od komisji kolejowych badających 
wypadki lub incydenty kolejowe.  

 

• Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w skład Komisji wchodziło 4 członków stałych oraz 
zatrudniony był 1 pracownik obsługi komisji prowadzący sprawy administracyjno-
biurowe i sekretariat Przewodniczącego Komisji. Komisja  ma swoją siedzibę w 
Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju j w Warszawie. W razie wystąpienia zdarzenia 
Komisja może zatrudniać tzw. członków doraźnych umieszczonych na Liście Ministra.  
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Trendy 2013 - 2014  
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• Znaczące zmniejszenie ogólnej liczby wypadków na 
przejazdach w 2014 r. w stosunku do 2013 r. – spadek 
o 18%; spadek liczby wypadków dotyczy przejazdów 
kat. A,B i D;  

 
• Wzrost liczby wypadków na przejazdach kat. C  
                         o ponad 20%.  

 
 

 
 
 
 



Wypadki na przejazdach 2010 - 2014  
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Przejazdy publiczne kat.
A

Przejazdy publiczne kat.
B

Przejazdy publiczne kat.
C

Przejazdy publiczne kat.
D

2010 22 16 62 167

2011 6 19 39 149

2012 9 16 46 156

2013 9 15 33 166

2014 5 11 40 131

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Li
cz

b
a 



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: 



§ 8. 

•  Projekty skrzyżowań linii kolei użytku publicznego z 
drogami powinny być zatwierdzone przez zarząd 
drogi i zarząd kolei, a projekty skrzyżowań linii kolei 
użytku niepublicznego z drogami - ponadto przez 
właściwą miejscowo dyrekcję okręgową kolei 
państwowych. 
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§ 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. 
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§ 22.  
• 8. W przypadku braku dróżników przejazdowych do strzeżenia przejazdów kategorii A 

przez okres dłuższy niż 7 dni lub niemożności zorganizowania strzeżenia przejazdów 
kategorii B lub C z uszkodzoną samoczynną sygnalizacją świetlną, której naprawa nie 
może być dokonana w terminie 7 dni: 

•  1) znak drogowy "Przejazd kolejowy z zaporami" zostanie zmieniony na 
znak drogowy "Przejazd kolejowy bez zapór" i przed przejazdem zostaną umieszczone 
znaki drogowe "Stop", 

•  2) drągi zapór na przejazdach kategorii A i B powinny być zdemontowane 
i ustawiony "krzyż św. Andrzeja", a na przejazdach kategorii B i C umieszczone tablice 
informacyjne "Sygnalizacja nieczynna", 

•  3) maksymalna prędkość pojazdów szynowych przed przejazdem    

•             powinna być określona dla warunków widoczności mierzonej z odległości  

 5 m od skrajnej szyny zgodnie z przepisami podanymi w załączniku nr 1  do    

                    rozporządzenia. Zwiększenie prędkości pojazdów szynowych,  określonej w ust.   

                   5, dopuszcza się tylko na przejazdach, na których droga  przecina nie więcej niż  

                  dwa tory kolejowe, a iloczyn ruchu nie przekracza  liczby 60.000, oraz gdy  

                   przejazdy znajdują się na drogach określonych w § 13. 
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Przejazd Kat A  
z zawieszoną obsługą 

ograniczenie prędkości do 20 km/h 



Przepisy przejściowe i końcowe  
§ 88.  

• 1. Do czasu wykonania prac związanych z dostosowaniem istniejących 
skrzyżowań do wymagań ustalonych w rozporządzeniu, które zgodnie z § 4 ust. 
2 pkt 1 powinny być przebudowane na skrzyżowania dwupoziomowe, należy 
stosować dodatkowo: 

•  1) na przejazdach kategorii A, w zależności od lokalizacji przejazdu 
- samoczynną sygnalizację świetlną typu szlakowego lub stacyjnego albo 
urządzenia uzależniające wskazania semaforów od położenia rogatek, w razie 
gdy przejazd jest obsługiwany z posterunku ruchu wyposażonego w urządzenia 
sterowania ruchem, usytuowanego w odległości od przejazdu nie 
przekraczającej 60 m, 

•  2) na przejazdach kategorii B, C i D - samoczynną sygnalizację 
świetlną z półrogatkami zamykającymi całą szerokość jezdni. 

• 2. Jeżeli na przejazdach kategorii A nie można zastosować urządzeń 
wymienionych w ust. 1 pkt 1, na rogatkach należy zastosować półsamoczynną 
sygnalizację świetlną, a na przejazdach położonych na szlakach linii kolejowych 
- ponadto urządzenia sygnalizacyjne, o których mowa w § 59 ust. 1. 

 
Państwowa Komisja Badania Wypadków 

Kolejowych - NIB POLAND 
11 



§ 59. 

 

 1. Na przejazdach o szczególnie trudnych warunkach    

     eksploatacyjnych, obsługiwanych na miejscu, stosuje   

     się wyposażenie strażnic przejazdowych w  

     urządzenia sygnalizujące zbliżanie się pojazdu    

                                   szynowego. 
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Zalecenia w sprawie poprawy bezpieczeństwa wydane po poważnym wypadku kat. A 18   w dniu 
30.09.2013 r. o godzinie 7: 29  na przejeździe kolejowym w km. 32,955 linii kolejowej nr 001 (Kozerki) 

 

Wypadek kat. A 18  w dniu 30.09.2013 r. na przejeździe kat. A (Kozerki) 
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•  Dochodzenie prowadzone przez Zespół powypadkowy PKBWK, 
•  Szczegółowe informacje dostępne w Raporcie Komisji Nr PKBWK/1/2014 
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Zalecenia w sprawie poprawy bezpieczeństwa wydane po poważnym wypadku kat. A 18   w dniu 
30.09.2013 r. o godzinie 7: 29  na przejeździe kolejowym w km. 32,955 linii kolejowej nr 001 (Kozerki) 

 

Wypadek kat. A 18  w dniu 30.09.2013 r. na przejeździe kat. A (Kozerki) 
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§ 23 
• 1.    Widoczność przejazdu i przejścia z drogi publicznej powinna 

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

• 2.     W projektowaniu nowych linii kolejowych średnia gęstość 
przejazdów nie powinna przekraczać jednego przejazdu na 3 km 
linii. 

• 3.    Nie należy projektować nowego przejazdu na skrzyżowaniu 
istniejącej linii kolejowej z drogą publiczną, w razie gdy w odległości 
do 3 km od niego znajduje się przejazd; nie dotyczy to 
projektowania przejazdu na okres przejściowy. 

• 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. 
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A.1. Minimalne odległości w metrach punktu obserwacyjnego na 
drodze od przejazdu lub przejścia określa tabela nr 1. 

Tabela nr 1 
 

Projektowana dopuszczalna prędkość 

ruchu na drodze w km/h 

  

 Odległość punktu obserwacyjnego 

w m 

  

100 

  

 140 

  

80 

  

 100 

  

70 

  

 80 

  

60 

  

 60 
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§ 23 

• 5.   W projektowaniu budowy lub przebudowy przejazdów 
należy ponadto zapewnić na dojazdach do przejazdów: 

•  1) widoczność poziomą i pionową, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi projektowania dróg i ulic, 

•  2) widoczność czoła pojazdu szynowego z drogi dla 
przejazdu kategorii D, określoną w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia. 

• 6.    Na przejeździe oraz w odległości do 20 m od niego 
zabrania się umieszczania reklam, plakatów oraz innych 
przedmiotów, które mogłyby ograniczać widoczność. 
 

• Czy powinny być zabudowane ekrany dźwiękochłonne ? 
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Oznakowanie przejazdów 

• W systemie Baza Przejazdów Kolejowych zostały już nadane 
skrzyżowaniom w poziomie szyn Unikatowe Numery Przejazdów. 
Unikatowy Numer Przejazdu składa się z 9 cyfr zawierający: numer 
linii kolejowej, a po spacji lokalizację skrzyżowania na tej linii 
kolejowej (z dokładnością do 1 m), np.: 

•   

•                                                          353  022,759 

 

•                 -    pierwsze trzy cyfry oznaczałyby numer linii kolejowej 
(tutaj linia nr 353), 

• - następne sześć cyfr (po spacji) oznaczałyby lokalizację 
skrzyżowania jednopoziomowego na wskazanej linii kolejowej (tutaj 
km 22,759). 
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Dziękuję za uwagę 
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