
 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 20 lipca 2010 r. 

w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) 

Na podstawie art. 17a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI), które Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego zamieszcza w rocznym raporcie w sprawie bezpieczeństwa, na podstawie 
wskaźników otrzymywanych od zarządców i przewoźników kolejowych oraz sposób ich obliczania i 
zestawiania.   

§ 2. 1. Wskaźniki bezpieczeństwa są informacjami statystycznymi odnoszącymi się do:  
 

1) działalności podstawowej transportu kolejowego;  
2) zdarzeń kolejowych i ich skutków;  
3) samobójstw;  
4) towarów niebezpiecznych;  
5) zdarzeń poprzedzających wypadki;  
6) ekonomicznych skutków wypadków;  
7) bezpieczeństwa technicznego infrastruktury kolejowej;  
8) zarządzania bezpieczeństwem.  

2. Wskaźniki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.  

§ 3. W przypadku zmian wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) ich korekty dokonuje się 
najpóźniej w następnym rocznym raporcie w sprawie bezpieczeństwa.  

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie 
wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) (Dz. U. Nr 142, poz. 1159).  

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Załącznik  
 

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. 
(poz. 952) 

WSPÓLNE WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA (CSI), KTÓRE PREZES URZĘDU TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO ZAMIESZCZA W ROCZNYM RAPORCIE W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA  

I. Wskaźniki odnoszące się do działalności podstawowej transportu kolejowego  
1. Informacje dotyczące infrastruktury kolejowej otrzymywane od zarządców infrastruktury 

kolejowej  

Wyszczególnienie Wielkość Lp. 

1 2 

1 Długość eksploatowanych linii kolejowych (w kilometrach), 
w tym: 

  



- dwutorowych   

- jednotorowych   

2 Długość torów linii kolejowych, tj. torów szlakowych i torów 
głównych zasadniczych na stacjach (w kilometrach) 

  

3 Długość torów stacyjnych bez torów głównych zasadniczych 
(w kilometrach) 

  

4 Długość torów linii kolejowych wyposażonych w trakcję 
elektryczną, tj. torów szlakowych i torów głównych 
zasadniczych na stacjach (w kilometrach) 

  

5 Liczba przejazdów kolejowych i przejść dla pieszych na 
eksploatowanych liniach kolejowych (w sztukach) 

  

 
 

2. Informacje dotyczące przewozów osób otrzymywane od przewoźników kolejowych  

Wyszczególnienie Wielkość Lp. 

1 2 

1 Przewozy osób (w tysiącach pasażerów)   

2 Praca przewozowa (w milionach pasażerokilometrów)   

3 Wykonana praca eksploatacyjna przez pociągi pasażerskie 
(w milionach pociągokilometrów) 

  

 
 

3. Informacje dotyczące przewozów towarów, w tym towarów niebezpiecznych, otrzymywane 
od przewoźników kolejowych  

Wyszczególnienie Wielkość Lp. 

1 2 

1 Przewozy towarów (w tysiącach ton)   

2 Wykonane tonokilometry (w miliardach)   

3 Wykonane pociągokilometry (w milionach)   
 
 

4. Informacje dotyczące przewozów towarów niebezpiecznych otrzymywane od przewoźników 
kolejowych  

Wyszczególnienie Wielkość Lp. 

1 2 

1 Przewozy towarów (w tysiącach ton)   

2 Wykonane tonokilometry (w miliardach)   

3 Wykonane pociągokilometry (w milionach)   
 
 

5. Informacje dotyczące zatrudnienia otrzymywane od przewoźników kolejowych  

Wyszczególnienie Wielkość Lp. 

1 2 

1 Liczba zatrudnionych maszynistów (w osobach)   

2 Liczba personelu drużyn konduktorskich (w osobach)   
 
 

O b j a ś n i e n i a  d o  c z ę ś c i  I :   



1) informacje o wykonanych pociągokilometrach podają przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury 
kolejowej. Przewoźnicy podają tę liczbę pociągokilometrów, którą przyjęto jako podstawę obliczenia 
należności za udostępnianie infrastruktury w fakturach wystawionych przez zarządców infrastruktury 
kolejowej. Zarządcy infrastruktury kolejowej podają łączną liczbę wykonanych pociągokilometrów, za 
które zgodnie z wystawionymi fakturami powinny być pobrane opłaty z tytułu udostępnienia 
infrastruktury kolejowej. Suma pociągokilometrów wykazanych przez poszczególnych przewoźników 
dla tej samej sieci powinna być równa pociągokilometrom wykazanym przez zarządcę infrastruktury 
kolejowej tej sieci (dotyczy tabeli 2 i 3);  

2) długość eksploatowanych linii kolejowych - długość eksploatowanych linii kolejowych mierzona w 
kilometrach; w przypadku wielotorowych linii kolejowych uwzględnia się tylko odległość pomiędzy 
punktem początkowym i miejscem przeznaczenia;  

3) długość torów linii kolejowych - długość eksploatowanych linii kolejowych mierzona w kilometrach, z 
uwzględnieniem długości każdego toru wielotorowych linii kolejowych;  

4) pociągokilometr - jednostka miary pracy eksploatacyjnej, odpowiadająca przejazdowi jednego 
pociągu na odległość jednego kilometra;  

5) pasażerokilometr - jednostka miary pracy przewozowej, odpowiadająca przewozowi jednego 
pasażera na odległość jednego kilometra;  

6) towary niebezpieczne - materiał lub przedmiot, który nie jest dopuszczony do przewozu koleją albo 
jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w Regulaminie dla 
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym załącznik C do 
Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 
1980 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674), zwanym dalej „Regulaminem RID”.  

II. Wskaźniki odnoszące się do zdarzeń kolejowych i ich skutków  
Informacje dotyczące wypadków otrzymywane od zarządców infrastruktury i przewoźników 

kolejowych  

Wypadki z 
podziałem na: 

1. 
Całkowita 
liczba 
znaczących 
wypadków 
[w 
sztukach] 

2. Względna liczba 
znaczących 
wypadków 
[w sztukach na mln 
pociągokilometrów] 

3. 
Całkowita 
liczba 
osób 
ciężko 
rannych 
[w 
osobach] 

4. Względna liczba 
osób ciężko 
rannych 
[w osobach na mln 
pociągokilometrów] 

5. 
Całkowita 
liczba 
pasażerów 
ciężko 
rannych 
[w 
pasażerach] 

6. Względna liczba 
pasażerów ciężko 
rannych: 
- [w pasażerach na 
mln 
pociągokilometrów] 
- [w pasażerach na 
mln 
pasażerokilometrów] 

  1) kolizje 
pociągów 
łącznie z 
kolizjami 
najechania na 
przeszkody w 
skrajni 

          

  2) wykolejenia 
pociągów 

          

  3) wypadki na 
przejazdach 
kolejowych 
łącznie z 
wypadkami z 
udziałem 
pieszych na 
przejazdach i 
przejściach 
dla pieszych 

          



  4) wypadki 
kolejowe z 
udziałem 
osób 
spowodowane 
przez 
poruszające 
się pojazdy 
kolejowe, z 
wyjątkiem 
samobójstw 

          

  5) pożary 
pojazdów 
kolejowych 

          

  6) innego 
rodzaju 
wypadki niż 
te, o których 
mowa w pkt 
1-5 

          

    Razem           

 
 

ciąg dalszy tabeli  

Wypadki z 
podziałem na: 

7. Całkowita 
liczba 
pracowników 
ciężko rannych 
łącznie z 
personelem 
podwykonawców 
[w 
pracownikach] 

8. Względna liczba 
pracowników 
ciężko rannych 
łącznie z 
personelem 
podwykonawców 
[w pracownikach 
na mln 
pociągokilometrów] 

9. Całkowita 
liczba ciężko 
rannych 
użytkowników 
przejazdów 
kolejowych 
[w osobach] 

10. Względna 
liczba ciężko 
rannych 
użytkowników 
przejazdów 
kolejowych 
[w osobach na mln 
pociągokilometrów] 

11. Całkowita 
liczba osób 
ciężko rannych 
nieuprawnionych 
[w osobach] 

12. Względna 
liczba osób ciężko 
rannych 
nieuprawnionych 
[w osobach na mln 
pociągokilometrów]

1) kolizje 
pociągów 
łącznie z 
kolizjami 
najechania na 
przeszkody w 
skrajni 

            

2) wykolejenia 
pociągów 

            

3) wypadki na 
przejazdach 
kolejowych 
łącznie z 
wypadkami z 
udziałem 
pieszych na 
przejazdach i 
przejściach 
dla pieszych 

            

4) wypadki             



kolejowe z 
udziałem 
osób 
spowodowane 
przez 
poruszające 
się pojazdy 
kolejowe, z 
wyjątkiem 
samobójstw 

5) pożary 
pojazdów 
kolejowych 

            

6) innego 
rodzaju 
wypadki niż 
te, o których 
mowa w pkt 
1-5 

            

  Razem             
 
 

ciąg dalszy tabeli  

Wypadki z 
podziałem na: 

13. 
Całkowita 
liczba 
innych 
osób 
ciężko 
rannych 
[w 
osobach] 

14. Względna 
liczba innych osób 
ciężko rannych 
[w osobach na mln 
pociągokilometrów] 

15. 
Całkowita 
liczba 
osób 
zabitych 
[w 
osobach] 

16. Względna 
liczba osób 
zabitych 
[w osobach na mln 
pociągokilometrów] 

17. 
Całkowita 
liczba 
pasażerów 
zabitych 
[w 
pasażerach] 

18. Względna 
liczba pasażerów 
zabitych 
[w pasażerach na 
mln 
pociągokilometrów] 

1) kolizje 
pociągów 
łącznie z 
kolizjami 
najechania na 
przeszkody w 
skrajni 

            

2) wykolejenia 
pociągów 

            

3) wypadki na 
przejazdach 
kolejowych 
łącznie z 
wypadkami z 
udziałem 
pieszych na 
przejazdach i 
przejściach 
dla pieszych 

            

4) wypadki 
kolejowe z 
udziałem 

            



osób 
spowodowane 
przez 
poruszające 
się pojazdy 
kolejowe, z 
wyjątkiem 
samobójstw 

5) pożary 
pojazdów 
kolejowych 

            

6) innego 
rodzaju 
wypadki niż 
te, o których 
mowa w pkt 
1-5 

            

  Razem             

 
 

ciąg dalszy tabeli  

Wypadki z 
podziałem na: 

19. Względna liczba 
pasażerów zabitych 
[w pasażerach na 
mld 
pasażerokilometrów] 

20. Całkowita 
liczba zabitych 
pracowników 
łącznie z 
personelem 
podwykonawców 
[w 
pracownikach] 

21. Względna 
liczba zabitych 
pracowników 
łącznie z 
personelem 
podwykonawców 
[w pracownikach 
na mln 
pociągokilometrów] 

22. Całkowita 
liczba 
zabitych 
użytkowników 
przejazdów 
[w osobach] 

23. Względna 
liczba zabitych 
użytkowników 
przejazdów 
[w osobach na mln 
pociągokilometrów] 

24. Całkowita 
liczba osób 
zabitych 
nieuprawnionych
[w osobach] 

1) kolizje 
pociągów 
łącznie z 
kolizjami 
najechania na 
przeszkody w 
skrajni 

            

2) wykolejenia 
pociągów 

            

3) wypadki na 
przejazdach 
kolejowych 
łącznie z 
wypadkami z 
udziałem 
pieszych na 
przejazdach i 
przejściach 
dla pieszych 

            

4) wypadki 
kolejowe z 
udziałem 
osób 
spowodowane 

            



przez 
poruszające 
się pojazdy 
kolejowe, z 
wyjątkiem 
samobójstw 

5) pożary 
pojazdów 
kolejowych 

            

6) innego 
rodzaju 
wypadki niż 
te, o których 
mowa w pkt 
1-5 

            

  Razem             
 
 

ciąg dalszy tabeli  

Wypadki z podziałem na: 25. Względna liczba 
osób zabitych 
nieuprawnionych [w 
osobach na mln 
pociągokilometrów] 

26. Całkowita liczba 
innych osób 
zabitych [w 
osobach] 

27. Względna liczba 
innych osób 
zabitych [w 
osobach na mln 
pociągokilometrów] 

1) kolizje pociągów łącznie z 
kolizjami najechania na 
przeszkody w skrajni 

      

2) wykolejenia pociągów       

3) wypadki na przejazdach 
kolejowych łącznie z wypadkami 
z udziałem pieszych na 
przejazdach i przejściach dla 
pieszych 

      

4) wypadki kolejowe z udziałem 
osób spowodowane przez 
poruszające się pojazdy 
kolejowe, z wyjątkiem 
samobójstw 

      

5) pożary pojazdów kolejowych       

6) innego rodzaju wypadki niż te, 
o których mowa w pkt 1-5 

      

  Razem       
 
 

O b j a ś n i e n i a  d o  c z ę ś c i  I I :   
1) znaczący wypadek - wypadek z udziałem co najmniej jednego pojazdu kolejowego będącego w 

ruchu:  
a) z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną lub  
b) powodujący znaczne szkody w taborze, torach kolejowych, instalacjach lub środowisku, tj. szkodę o 

wartości co najmniej 150 tysięcy euro, lub  
c) znaczne zakłócenie ruchu, tj. wstrzymanie ruchu kolejowego na głównej linii kolejowej przez co 

najmniej 6 godzin, nie należy uwzględniać wypadków w warsztatach, w magazynach i miejscach do 
postoju pojazdów kolejowych;  



2) pociąg - co najmniej jeden pojazd kolejowy ciągnięty przez co najmniej jedną lokomotywę lub co 
najmniej jeden wagon silnikowy lub wagon silnikowy poruszający się pojedynczo, przemieszczający 
się pod określonym numerem lub oznaczeniem z punktu początkowego do końcowego; za pociąg 
uważa się również lokomotywę jadącą luzem;  

3) kolizje pociągów łącznie z kolizjami najechania na przeszkody w skrajni - zderzenie, najechanie lub 
starcie między dwoma pociągami lub z:  

a) manewrującym taborem kolejowym lub  
b) obiektami znajdującymi się w torach kolejowych lub w pobliżu, z wyjątkiem elementów zgubionych 

na przejazdach przez pojazdy lub użytkowników przejazdów;  
4) wykolejenie pociągu - wypadek, w którym nastąpił brak kontaktu powierzchni tocznej koła pojazdu 

kolejowego z powierzchnią toczną główki szyny;  
5) wypadki na przejazdach kolejowych - wypadki na przejazdach z udziałem co najmniej jednego 

pojazdu kolejowego i co najmniej jednego pojazdu drogowego, innych użytkowników 
przekraczających przejazd, takich jak piesi, lub innych obiektów i elementów znajdujących się 
tymczasowo na torach kolejowych lub w pobliżu, zgubionych na przejazdach przez pojazdy lub 
użytkowników przejazdów;  

6) wypadki kolejowe z udziałem osób spowodowane przez poruszające się pojazdy kolejowe - wypadki, 
w których w co najmniej jedną osobę uderzył pojazd kolejowy lub element jego wyposażenia, który 
oderwał się od pojazdu; obejmuje osoby, które wypadły z pojazdu kolejowego, oraz osoby, które 
upadły lub w które w czasie podróży w pociągu uderzył jakiś przedmiot;  

7) pożary pojazdów kolejowych - pożary lub wybuchy w pojeździe kolejowym (włącznie z przewożonym 
ładunkiem) podczas przejazdu lub postoju między stacją początkową i docelową oraz przy 
rozrządzaniu wagonów;  

8) pasażer - każdą osobę, z wyłączeniem obsady pociągu, odbywającą podróż koleją; do celów 
statystyki wypadków uwzględnia się osoby usiłujące wsiąść i wysiąść z pociągu będącego w ruchu;  

9) pracownicy łącznie z personelem podwykonawców - wszystkie osoby, których zatrudnienie ma 
związek z koleją i które w czasie wypadku znajdują się w pracy; obejmuje obsadę pociągu oraz 
osoby odpowiedzialne za obsługę pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury;  

10) użytkownicy przejazdów - osoby korzystające z przejazdu za pomocą wszelkich środków transportu 
lub pieszo;  

11) osoby nieuprawnione - osoby przebywające na terenie kolei, których obecność jest niedozwolona, z 
wyjątkiem użytkowników przejazdów;  

12) osoba zabita - osoba, która zmarła na skutek wypadku bezpośrednio lub w ciągu trzydziestu dni po 
wypadku, z wyłączeniem samobójstw;  

13) inne osoby - inne osoby niż te, o których mowa w pkt 8 - 11 objaśnień;  
14) osoba ciężko ranna - osoba ranna na skutek wypadku, hospitalizowana przez ponad 24 godziny, z 

wyłączeniem prób samobójstw.  

III. Wskaźniki odnoszące się do samobójstw  
Informacje dotyczące samobójstw otrzymywane od zarządców infrastruktury i przewoźników 

kolejowych  

Całkowita liczba samobójstw [w osobach] Względna liczba samobójstw 
[w osobach na mln pociągokilometrów] 

    

 


