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DODOŚŚWIADCZENIA W UTRZYMANIU PRZEJAZDWIADCZENIA W UTRZYMANIU PRZEJAZDÓÓW KOLEJOWYCHW KOLEJOWYCH

Z PERSPEKTYWY PRYWATNEGO ZARZZ PERSPEKTYWY PRYWATNEGO ZARZĄĄDCY INFRASTRUKTURYDCY INFRASTRUKTURY

(uwarunkowania prawne i organizacyjne)(uwarunkowania prawne i organizacyjne)



Powstanie SpPowstanie Spóółłkiki

SpSpóółłka zostaka zostałła wyodra wyodręębniona z jednej z funkcji Zakbniona z jednej z funkcji Zakłładu Transportu adu Transportu 

Kolejowego Kopalni Piasku Kolejowego Kopalni Piasku „„KotlarniaKotlarnia”” S.A. z dniem 1 stycznia 2004 S.A. z dniem 1 stycznia 2004 

roku w zwiroku w zwiąązku ze zmianami ustawowymi dotyczzku ze zmianami ustawowymi dotycząącymi dostosowania cymi dostosowania 

transportu kolejowego do Unii Europejskiej transportu kolejowego do Unii Europejskiej (art. 5 ust. 3 ustawy o (art. 5 ust. 3 ustawy o 

transporcie kolejowym)transporcie kolejowym)

„„Kopalnia Piasku Kotlarnia Kopalnia Piasku Kotlarnia -- Linie KolejoweLinie Kolejowe”” Sp. z o.o.Sp. z o.o.



Przedmiot dziaPrzedmiot działłalnoalnośścici::

•• budowa i utrzymanie infrastruktury budowa i utrzymanie infrastruktury 
kolejowejkolejowej

•• zarzzarząądzanie nieruchomodzanie nieruchomośściami ciami 
wchodzwchodząącymi w skcymi w skłład infrastruktury ad infrastruktury 
kolejowej.kolejowej.

•• prowadzenie ruchu pociprowadzenie ruchu pociąąggóów na liniach w na liniach 
kolejowychkolejowych

•• utrzymywanie infrastruktury kolejowej w utrzymywanie infrastruktury kolejowej w 
stanie zapewniajstanie zapewniająącym bezpieczne cym bezpieczne 
prowadzenie ruchu kolejowegoprowadzenie ruchu kolejowego

•• udostudostęępnianie tras pocipnianie tras pociąąggóów dla w dla 
przejazdu pociprzejazdu pociąąggóów na liniach w na liniach 
kolejowych i kolejowych i śświadczenie uswiadczenie usłług z tym ug z tym 
zwizwiąązanychzanych



Zatrudnienie Zatrudnienie (120 os(120 osóób)b)::
•• DyDyżżurny ruchuurny ruchu
•• NastawniczyNastawniczy
•• ZwrotniczyZwrotniczy
•• UstawiaczUstawiacz
•• ManewrowyManewrowy
•• DrDróóżżnik przejazdowynik przejazdowy
•• DrDróóżżnik obchodowynik obchodowy
•• ToromistrzToromistrz
•• Kierowca drezynyKierowca drezyny
•• Automatyk srkAutomatyk srk

Pracownicy spePracownicy spełłniajniająą wymagania rozporzwymagania rozporząądzenia Ministra Infrastruktury dzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpoz dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośśrednio rednio 

zwizwiąązanych z prowadzeniem i bezpieczezanych z prowadzeniem i bezpieczeńństwem ruchu kolejowegostwem ruchu kolejowego
i warunki warunkóów, jakie powinny spew, jakie powinny spełłnianiaćć osoby zatrudnione na tych osoby zatrudnione na tych 

stanowiskach oraz prowadzstanowiskach oraz prowadząący pojazdy kolejowecy pojazdy kolejowe



1.1. PKP CARGO S.A.PKP CARGO S.A.

2.2. CTL TRAIN CTL TRAIN sp. z o.o.sp. z o.o.

3.3. DB Schenker Rail Polska S.A.DB Schenker Rail Polska S.A.

4. (DB Schenker Rail Zabrze S.A.)

5. (DB Schenker Rail Rybnik S.A.)

6.6. RAIL Polska sp. z o.o.RAIL Polska sp. z o.o.

7.7. LOTOS Kolej sp. z o.o. LOTOS Kolej sp. z o.o. 

8.8. KP KP „„KOTLARNIAKOTLARNIA”” S.A.S.A.

UDOSTUDOSTĘĘPNIENIE LINII DLA PRZEWOPNIENIE LINII DLA PRZEWOŹŹNIKNIKÓÓW:W:

„Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” sp. z o.o. posiada 190 km torów

w tym 121 km linii
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ZESTAWIENIE PRZEJAZDZESTAWIENIE PRZEJAZDÓÓW KOLEJOWYCHW KOLEJOWYCH
Z PODZIAZ PODZIAŁŁEM NA KATEGORIEEM NA KATEGORIE

Kategoria
Razem

A D E F

8 81 2 9 100

gdzie:

kat. A - przejazd z rogatkami,

kat. D - przejazd bez urządzeń sterowania ruchem (niestrzeżony),
kat. E - przejścia dla pieszych,
kat. F - przejazdy i przejścia użytku niepublicznego 

Na niektórych liniach średnia gęstość przejazdów kolejowych wynosi nawet
3 przejazdy na 1 km t.j. co 350 m (szczególnie na terenach leśnych)

Rozporządzenie MTiGM z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 33, poz. 144)
§ 23.
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
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„„ KPKKPK --LKLK ””



ZESTAWIENIE WYPADKZESTAWIENIE WYPADKÓÓW NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCHW NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

Rok
Kategoria

A D E F
2004 3

2005

2006

2007

2008 1

2009

2010

2011

Razem 4

W zdecydowanej większości 

do wypadków na 

przejazdach kolejowych 

dochodzi z winy kierowców, 

wskaźnik ten wynosi

około 98%

prędkość max 
na liniach 
40 km/h



RRÓÓWNOPRAWNE TRAKTOWANIEWNOPRAWNE TRAKTOWANIE

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 
115)
Art. 28. 1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg z liniami 
kolejowymi w poziomie szyn, wraz z zaporami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, znakami 
kolejowymi, jak również nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku 
ich braku - w odległości 4 m od skrajnych szyn, należy do zarządu kolei.

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu 
lądowego (Dz. U. nr 267, poz. 2251)

Art. 1. 1. Ustawa reguluje ogólne zasady finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony infrastruktury transportu lądowego oraz zarządzania tą infrastrukturą.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o infrastrukturze transportu lądowego rozumie się przez to 
drogi publiczne … oraz infrastrukturę kolejową ….

po 50 % ?po 50 % ?



STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2013

… resort transportu będzie zabiegał o zmianę odpowiednich regulacji ustawowych, tak aby 
kosztykoszty budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i obsługi skrzyżowań linii kolejowych z 
drogami publicznymi zostanzostanąą rozdzielone rozdzielone pomiędzy zarządców infrastruktury 
kolejowej oraz zarządców (właściciela) drogi, która krzyżuje się z linią kolejową.
W przypadku skrzyżowań jednopoziomowych, do właściwych zarządców dróg będą należały 
zadania obejmujące znaki drogowe, odwodnienie pasa drogowego, konstrukcję drogi i 
oświetlenie skrzyżowania do linii rozgraniczających oddalonych 0,7 m od skrajnych szyn.
PowyPowyżższe regulacje wpsze regulacje wpłłynynąą na obnina obniżżenie stawek dostenie stawek dostęępu do infrastruktury kolejowejpu do infrastruktury kolejowej,
doprowadzą do optymalizacji liczby przejazdów oraz przyśpieszą proces automatyzacji ich 
obsługi.

RRÓÓWNOPRAWNE TRAKTOWANIE WNOPRAWNE TRAKTOWANIE c.d.c.d.

Rozporządzenie MI z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i 
korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. Nr 35, poz. 274)

§ 6. Opłata podstawowa, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy, jest ustalana jako iloczyn 
liczby zrealizowanych pociągokilometrów i stawki właściwej dla danej kategorii linii kolejowej, 
określonej z uwzględnieniem średniodobowego natężenia ruchu pociągów i dopuszczalnej 
prędkości technicznej uwzględniającej ograniczenia stałe, oraz rodzaju pociągu i 
całkowitej masy brutto pociągu określonych w przydzielonej trasie pociągu.

przejazdy Kat. „D” B-20 stop



KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 
nr 78, poz. 483)

Art. 32.
1. Wszyscy sWszyscy sąą wobec prawa rwobec prawa róówniwni. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez 
władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny.

RRÓÓWNOPRAWNE TRAKTOWANIE WNOPRAWNE TRAKTOWANIE c.d.c.d.



Rozporządzenie MI z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew …(Dz. U. nr 153, poz. 955)

§ 3. DrzewaDrzewa …, w sąsiedztwie przejazdów i przejść kolejowych powinny być usytuowane w 
odległości zapewniającej warunki widoczności przejazdów i przejść …

Utrzymanie trUtrzymanie tróójkjkąąttóów widocznow widocznośści przejazdci przejazdóóww
na terenach lena terenach leśśnychnych

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. nr 16, poz. 
94)

Art. 56. 1. W razie potrzeby usunięcia drzew ….. utrudniających widoczność …
pociągów …., starosta, na wniosek zarządcy, wydaje decyzję o usunięciu drzew lub 
krzewów. Decyzję wykonuje zarządca.

4. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli:
2) drzewa … przy skrzyżowaniach z drogami w poziomie szyn utrudniajutrudniająą uużżytkownikom ytkownikom tych 

dróg dostrzeżenie nadjeżdżającego pociągu …



Utrzymanie trUtrzymanie tróójkjkąąttóów widocznow widocznośści przejazdci przejazdóóww
na terenach lena terenach leśśnych c.d.nych c.d.

…… las bylas byłł pierwszy ?pierwszy ?

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011r. nr 12, poz. 59)
Art. 6.

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
8) drogi ledrogi leśśne ne - drogi podrogi połłoożżone w lasach one w lasach niebniebęęddąące drogami ce drogami publicznymi w 
rozumieniu przepisów o drogach publicznych;

• przejazdy Kat. D
• brak trójkątów widoczności
• B-20 Stop, 20 km/h
• przejazdy co 350 m
• cennik zarządcy - dopuszczalna prędkość

techniczna uwzględniająca ograniczenia stałe ?

Rozporządzenie MTiGM z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymidrogami publicznymi i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144), średnie zagęszczenie przejazdów na liniach kolejowych 
nie powinno przekraczać jednego przejazdu na 3 km.



UrzUrząądzenia zabezpieczenia przed przejazdem w Rosjidzenia zabezpieczenia przed przejazdem w Rosji



Wypowiedzi internautWypowiedzi internautóów na internetowych forach kolejowychw na internetowych forach kolejowych

… w Polsce na przejazdach Kat. „D” pociąg powinien, dojechać do przejazdu, zatrzymać się, 
kierownik pociągu powinien wyjść na przejazd z lewej strony, konduktor z prawej strony, 
przepuścić samochody, przepuścić pieszych, następnie maszynista powinien dać sygnał
Baczność, przejechać przejazd i zabrać na koniec składu kierownika i konduktora …

(jeszcze zatańczyć i zaśpiewać?)

… zaczerpnąć wzór z USA, wprowadzić automatyczne powiadomienia ubezpieczyciela o 
spowodowanie wypadku (przez nieprzestrzeganie przepisów), który podniesie składkę przez 
6 miesięcy o 100%,  to 100% kierowców zacznie przestrzegać przepisy. Oczywiście do czasu 
zapłaty mandatu, prawo jazdy powinno być tez wstrzymane.

… w świecie zwierząt giną osobniki słabsze, w świecie ludzi zazwyczaj osobniki głupsze ! 

… SELEKCJA NATURALNA - czujesz się Bogiem na szosie choć w rzeczywistości jesteś
frajerem który nie ma rozumu TO GIŃ przynajmniej w przyszłości nie zabijesz jakiegoś

człowieka …



DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ
ZA ZA 

UWAGUWAGĘĘ

Dyrektor ds. kolejowychDyrektor ds. kolejowych
mgr Czesmgr Czesłław KLIMaw KLIM

Warszawa 15.03.2011rWarszawa 15.03.2011r


