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ZARZĄDZANIE SYSTEMEM 
ANTYTERRORYSTYCZNYM W PROCESIE 

REALIZACJI PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH

ANTI-TERRORIST PROCEDURES IMPLEMENTED 
TO THE RAIL TRANSPORT

Streszczenie: W artykule dokonano identyfikacji zagrożeń związanych z możliwością wystą-
pienia potencjalnego ataku terrorystycznego. Przedstawiono koncepcję systemu ratownictwa 
w transporcie kolejowym na wypadek ataku terrorystycznego oraz wskazano determinanty sku-
tecznego zarządzania systemem antyterrorystycznym w odniesieniu do transportu kolejowego.
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Słowa kluczowe: terroryzm, zarządzanie systemem, transport kolejowy, zagrożenie, proce-
dury antyterrorystyczne

Summary: The article identifies threats related to the potential for a  terrorist attack. The 
concept of the rescue system in rail transport in the event of a terrorist attack was presented. 
The article also presents the determinants of effective management of the anti-terrorist sys-
tem in relation to rail transport.

Keywords: terrorism, system management, rail transport, danger, anti-terrorist procedures

Wprowadzenie

Zagrożenie atakiem terrorystycznym stało się powszechne na całym świecie. 
Liczba ataków na miejsca użyteczności publicznej wzrasta corocznie. Odnotowuje 
się również znaczny wzrost aktywności organizacji terrorystycznych i  nacjonali-
stycznych oraz ugrupowań o charakterze zbrojnym. Jednym z podmiotów szcze-
gólnie narażonych na ataki terrorystyczne są obiekty infrastruktury kolejowej. 
Najnowsza ustawa o  transporcie kolejowym definiuje szczegółowo infrastrukturę 
kolejową. W jej skład wchodzą wskazane elementy, pod warunkiem że tworzą część 
linii kolejowej, bocznicy kolejowej lub innej drogi kolejowej albo są przeznaczone 
do zarządzania nimi, obsługi przewozu osób lub rzeczy lub ich utrzymania1. 

 Z  perspektywy realizacji przewozów kolejowych z  katalogu elementów infra-
struktury kolejowej najbardziej narażone na atak terrorystyczny są: perony wraz z in-
frastrukturą umożliwiającą dotarcie do nich pasażerom, pieszo lub pojazdem, z drogi 
publicznej lub dworca kolejowego, przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia w pozio-
mie szyn, w tym urządzenia i systemy służące zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego i pieszego, obiekty inżynieryjne: mosty, wiadukty, przepusty i inne konstruk-
cje mostowe, tunele, przejścia nad i pod torami, nastawnie, urządzenia sterowania 
ruchem kolejowym, w tym urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i łącznościowe 
na szlaku, w stacjach i stacjach rozrządowych, urządzenia służące do wytwarzania, 
przetwarzania i  dystrybucji prądu elektrycznego do celów sygnalizacji i  łączności. 
Ustawa o transporcie kolejowym definiuje również najbardziej newralgiczne miejsce 
– dworzec kolejowy. Jest to obiekt budowlany (lub zespół obiektów budowlanych), 
w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych korzysta-
jących z transportu kolejowego, położony przy linii kolejowej. 

Największe i najbardziej krwawe ataki terrorystyczne XXI wieku niejednokrot-
nie przeprowadzane były w środkach transportu bądź w obiektach wykorzystywa-
nych do obsługi podróżnych. Jako przykład można wspomnieć zamach w Londy-

1  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86, poz. 789).



Zarządzanie systemem antyterrorystycznym w procesie realizacji przewozów kolejowych 211

nie 7 lipca 2005 roku – 52 ofiary (ok. 700 rannych), gdzie w godzinach porannego 
szczytu w londyńskim metrze eksplodowały 3 bomby. Inny krwawy zamach miał 
miejsce w Madrycie 11 marca 2004 roku – 191 ofiar (ponad 1400 rannych). Dziesięć 
bomb ukrytych w plecakach wybuchło w czterech podmiejskich pociągach w go-
dzinach największego szczytu, gdy tysiące osób jechało do pracy w centrum hisz-
pańskiej stolicy. W roku 2008, w listopadzie, doszło do serii 10 zamachów. Terrory-
ści zaatakowali wtedy między innymi dworzec kolejowy w Bombaju. Nie sposób nie 
wspomnieć o ataku z 11 września 2001 roku – 2973 ofiary (około 8900 rannych), 
kiedy terroryści Al-Kaidy porwali w USA cztery samoloty. Dwa samoloty uderzy-
ły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, a  jeden w gmach Pentagonu 
w Waszyngtonie. Czwarta z porwanych maszyn, dzięki interwencji pasażerów, nie 
dotarła do celu i rozbiła się na polu w Pensylwanii. 

Działalność terrorystów wymusiła oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia 
zagrożeń oraz przygotowanie procedur postępowania na wypadek ataku. Nieprzewi-
dywalność w zakresie lokalizacji i sposobu przeprowadzenia ataku spowodowała ko-
nieczność przygotowania procedur antyterrorystycznych w krajach na całym świecie. 
W Polsce wśród sektorów zobligowanych do posiadania procedur na wypadek sytuacji 
kryzysowych i ataków terrorystycznych wskazano między innymi sektor kolejowy. 

1. Katalog zagrożeń terrorystycznych w transporcie kolejowym

W ciągu ostatnich lat wzrosło zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa. 
Potrzebę ustanowienia regulacji w tej dziedzinie dostrzeżono również w Unii Eu-
ropejskiej. W toku prac powstało wiele dyrektyw dotyczących systemów zrządzania 
bezpieczeństwem. Rozważania nad bezpieczeństwem w kontekście transportu ko-
lejowego wymagają wyjaśnienia związanej z powyższymi kwestiami terminologii. 
Etymologiczny rodowód pojęcia „bezpieczeństwo” wywodzi się od łacińskiego sine 
cura (securitas) i przetrwało w kilku europejskich językach; ang. security, fr. Securité.

Zbigniew Kopa jest autorem artykułu, w którym próbował zgłębić obszar i isto-
tę bezpieczeństwa. Stwierdził, że termin „bezpieczeństwo” jest pojęciem wielo-
znacznym i wieloaspektowym. Brak jego jasnych i jednoznacznych definicji. Dzieje 
się tak między innymi dlatego, iż jest to raczej „stan i proces”, a nie wartość o sta-
łych i niezmiennych desygnatach2. Istotnym zagadnieniem, nabierającym dużego 
znaczenia w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, jest wzrost 
potencjalnego zagrożenia ze strony różnych grup terrorystycznych. Skuteczne pro-
cedury postępowania na wypadek ataku terrorystycznego wymagają jak najpełniej-
szego zidentyfikowania możliwych do wystąpienia zagrożeń. 

Termin „zagrożenie” jest powszechnie używany i zrozumiały, jednakże istnieją jego 

2  Z. Kopa, Istota terminu bezpieczeństwo, „Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie”, nr 2/2007(29).
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liczne interpretacje. Podczas definiowania i klasyfikacji zagrożeń należy brać pod uwagę 
wiele aspektów. Najczęściej stosowanym kryterium podziału zagrożeń jest kryterium 
przedmiotowe (stosowane również przez Organizacje Bezpieczeństwa i  Wspólnoty 
Europy OBWE). Zgodnie z powyższym zagrożenia możemy podzielić na: polityczne, 
militarne, gospodarcze, społeczne (społeczno-kulturowe) i ekologiczne. W celu jak naj-
pełniejszej identyfikacji zagrożeń terrorystycznych w odniesieniu do kolei niezbędne 
jest również przybliżenie pojęć terroryzmu oraz sytuacji kryzysowej na kolei. Pojęcie 
i istota terroryzmu jest zjawiskiem dynamicznym i zmiennym. Formy i środki działań 
terrorystów z biegiem czasu stają się coraz bardziej zróżnicowane. Rozwój technolo-
giczny, szybko postępująca informatyzacja, jak również dostępność broni/materiałów 
wybuchowych stwarzają korzystne warunki dla rozwoju terroryzmu. 

W literaturze przedmiotu wielokrotnie podejmowano interpretację pojęcia „ter-
roryzm”. Aby akt przemocy mógł być nazwany terroryzmem, musi mieć pewne mo-
tywy i cele, którymi kierują się jego sprawcy. Muszą one mieć charakter polityczny, 
a nie na przykład osobisty lub kryminalny. W tym przypadku należy zauważyć, że ter-
roryzm przynosi korzyści zarówno sprawcom, jak i mocodawcom reprezentującym 
określone grupy społeczne, narodowości lub państwa3. Bartosz Bolechów określa tak-
że terroryzm jako formę przemocy politycznej, polegającej na stosowaniu morderstw 
lub zniszczenia (albo grożeniem stosowania takich środków) w celu wywołania szoku 
i ekstremalnego zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów, czego efektem 
mają być wymuszenia pożądanych ustępstw politycznych, sprowokowanie nieprze-
myślanych działań lub zademonstrowanie/nagłośnienie politycznych przekonań4. 
Z kolei Decyzja Ramowa Rady Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r.5 wskazuje kata-
log działań uznanych za akty terrorystyczne. Wśród nich znalazły się:

•	 ataki na życie ludzkie, które mogą powodować śmierć;
•	 ataki na integralność cielesną osoby;
•	 porwania lub branie zakładników;
•	 spowodowanie rozległych zniszczeń obiektów rządowych lub obiektów 

użyteczności publicznej, systemu transportowego, infrastruktury, włącznie ze 
zniszczeniem systemu informacyjnego, stałych platform umieszczonych na szelfie 
kontynentalnym, miejsca publicznego lub mienia prywatnego, mogące zagrozić ży-
ciu ludzkiemu lub mogące spowodować poważne straty gospodarcze;

•	 zajęcie statku powietrznego, statku lub innego środka transportu publicz-
nego lub towarowego;

•	 wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewożenie, dostarczanie lub uży-

3  K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu lotniczego: aspekty prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo Jury-
sta, Warszawa 2003, s. 7.
4  B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym: przewartościowania i kontynuacje, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 25.
5  Rada Unii Europejskiej Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania ter-
roryzmu 2002/475/WSiSW.
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wanie broni, materiałów wybuchowych lub jądrowych, broni biologicznej lub che-
micznej, jak również badania i rozwój broni biologicznej i chemicznej;

•	 uwalnianie substancji niebezpiecznych lub powodowanie pożarów, powo-
dzi lub wybuchów, których rezultatem jest zagrożenie życia ludzkiego;

•	 zakłócenia lub przerwy w dostawach wody, energii elektrycznej lub wszel-
kich innych podstawowych zasobów naturalnych, których rezultatem jest zagroże-
nie życia ludzkiego;

•	 grożenie popełnieniem czynów wymienionych w poprzednich punktach
Wśród wyżej wymienionych działań na szczególną uwagę zasługują zagroże-

nia związane z  czynnikami masowego rażenia (CBRN). Zagrożenia tego typu są 
ogromnym wyzwaniem dla służb zwalczających akty terrorystyczne, jak również 
dla służb ratowniczych. Użycie broni chemicznej powoduje znaczne straty. W sta-
nie nieaktywnym jest trudne do wykrycia, a  niewielka wagowo porcja mikroor-
ganizmów stanowi łatwy środek, który można rozpylić w wielkopowierzchniowym 
centrum handlowym, środkach komunikacji, dostarczyć do wodociągów czy sko-
rzystać z działających fabryk żywności6. 

Pojęcie „sytuacji kryzysowej” jest powszechnie stosowane w aktach prawnych 
regulujących kwestie bezpieczeństwa na kolei (np. Rozporządzenie Komisji (UE) 
1158/2010 czy 1169/2010), jednakże nie zostało zdefiniowane w  żadnym z  tych 
aktów. Wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe zostały zobowiązane do opracowania 
procedur mających zapewnić bezpieczeństwo systemu kolejowego. 

Juliusz Engelhardt przestawił poszerzoną interpretację definicji przedsiębior-
stwa kolejowego. Uznał, że definicja obejmuje przewoźników kolejowych, zarząd-
ców infrastruktury, ale również przedsiębiorstwa spedycyjne, energetyczne czy 
telekomunikacyjne, o ile ich główna działalność związana jest z przewozami kolejo-
wymi lub infrastrukturą kolejową7.

Opracowanie i  wdrożenie procedur systemowego zarządzania bezpieczeń-
stwem ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie 
kolejowym. Rola systemów zarządzania w transporcie kolejowym wynika z licznych 
aktów prawnych i wciąż rośnie. Stąd potrzeba doskonalenia procesów zarządzania 
w  przedsiębiorstwach kolejowych8. Wśród wymogów proceduralnych występuje 
również zarządzanie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Zważywszy 
na fakt, że lotnictwo jest bliźniaczą gałęzią transportu kolejowego, możemy wyko-
rzystać definicję sytuacji kryzysowej występującą w aktach prawnych dotyczących 
transportu lotniczego i zinterpretować ją analogicznie w odniesieniu do transportu 

6  P. Bogdalski, Z. Nowakowski, K. Rajchel, Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji syste-
mu antyterrorystycznego w Polsce, Wydawnictwo WSPol, Warszawa 2012, s. 524.
7  J. Engelhardt, Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych, Wydaw-
nictwo CeDeWu, Warszawa 2014, s. 10.
8  A. Jabłoński, M. Jabłoński, Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w  transporcie 
kolejowym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018, s. 37.
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kolejowego9. 
Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego precyzuje, czym jest sytuacja 

kryzysowa. Wedle wytycznych programu sytuacja kryzysowa to zagrożenie bezpie-
czeństwa wystąpieniem lub możliwością wystąpienia aktu bezprawnej ingerencji 
w  lotnictwie cywilnym. Ustawodawca w prawie lotniczym określił katalog zdarzeń 
uznawanych za akt bezprawnej ingerencji. Zaprezentowano je w formie poniższej ta-
beli wraz ze zidentyfikowaniem analogicznych zagrożeń w transporcie kolejowym.

Tabela 1. Porównanie sytuacji kryzysowych w transporcie lotniczym i kolejowym
Table 1. Comparison of crisis situations in air and rail transport

SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE

TRANSPORT LOTNICZY TRANSPORT KOLEJOWY

Użycie w czasie lotu statku powietrznego 
przemocy wobec osoby znajdującej się na 
jego pokładzie, jeżeli akt ten może zagrozić 
bezpieczeństwu tego statku

Użycie w czasie jazdy pociągu przemocy 
wobec osoby znajdującej się na jego pokła-
dzie, jeżeli akt ten może zagrozić bezpie-
czeństwu tego składu

Zniszczenie statku powietrznego albo 
spowodowanie jego uszkodzeń, które unie-
możliwiają lot lub mogą stanowić zagroże-
nie bezpieczeństwa tego statku

Zniszczenie wagonu albo spowodowanie 
jego uszkodzeń, które uniemożliwiają jaz-
dę lub mogą stanowić zagrożenie bezpie-
czeństwa tego składu

Umieszczenie na pokładzie statku po-
wietrznego przedmiotu, urządzenia lub 
substancji, które mogą zagrozić zdrowiu lub 
życiu pasażerów lub załogi lub zniszczyć 
statek powietrzny albo spowodować jego 
uszkodzenia, mogące uniemożliwić jego 
lot lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
tego statku w czasie lotu

Umieszczenie na pokładzie pociągu przed-
miotu, urządzenia lub substancji, które 
mogą zagrozić zdrowiu lub życiu pasażerów 
lub załogi lub zniszczyć skład albo spowo-
dować jego uszkodzenia, mogące uniemoż-
liwić jego jazdę lub stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa tego składu w czasie jazdy

Porwanie statku powietrznego z załogą i pa-
sażerami na pokładzie lub bez nich, również 
w celu użycia statku powietrznego jako na-
rzędzia ataku terrorystycznego z powietrza

Porwanie składu z załogą i pasażerami na 
pokładzie lub bez nich, również w celu 
użycia składu jako narzędzia ataku terro-
rystycznego 

Zniszczenie albo uszkodzeniu lotniczych 
urządzeń naziemnych lub pokładowych, 
zakłócenie ich działania lub użycie przemo-
cy wobec osoby obsługującej te urządzenia, 
w przypadku gdy powoduje to znaczne 
zakłócenie ruchu lotniczego lub zagrożenie 
bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

Zniszczenie albo uszkodzeniu liniowych 
urządzeń naziemnych, zakłócenie ich dzia-
łania lub użycie przemocy wobec osoby 
obsługującej te urządzenia, w przypadku 
gdy powoduje to znaczne zakłócenie ruchu 
kolejowego lub zagrożenie bezpieczeństwa 
kolejowego

9  Art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, Dz.U. 2002 nr 130, poz. 1112, z późn. zm.
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Przekazanie nieprawdziwej informacji, 
która powoduje zagrożenie osób i mienia 
w komunikacji lotniczej

Przekazanie nieprawdziwej informacji, 
która powoduje zagrożenie osób i mienia 
w komunikacji kolejowej

Zniszczenie albo poważne uszkodzenie 
urządzeń na lotnisku, zakłócenie ich dzia-
łania lub użycie przemocy wobec osoby 
obsługującej te urządzenia, w przypadku 
gdy powoduje to znaczne zakłócenie ruchu 
lotniczego lub funkcjonowania lotniska 
lub zagrożenie bezpieczeństwa lotnictwa 
cywilnego

Zniszczenie albo poważne uszkodzenie 
urządzeń kolejowych, zakłócenie ich dzia-
łania lub użycie przemocy wobec osoby 
obsługującej te urządzenia, w przypadku 
gdy powoduje to znaczne zakłócenie ru-
chu kolejowego lub funkcjonowania dwor-
ca lub zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy – Prawo lotnicze. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowały dokument dotyczący zasad orga-
nizacji systemu zarządzania kryzysowego w odniesieniu do zagrożeń oraz sytuacji 
kryzysowych występujących na zarządzanych przez siebie liniach kolejowych. Au-
torzy definiują tam pojęcie sytuacji kryzysowej jako sytuację będącą następstwem 
zagrożenia i prowadzącą do poważnych zakłóceń w procesie eksploatacyjno-prze-
wozowym realizowanym na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. 
oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy o zasięgu 
lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym czy międzynarodowym, w wyniku której 
następuje naruszenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, narażenie zdrowia lub ży-
cia ludzkiego oraz powstają straty materialne lub szkody w środowisku naturalnym. 
Wśród zagrożeń powodujących tego typu sytuacje kryzysowe autorzy na pierwszym 
miejscu wymienili zagrożenie atakiem terrorystycznym. Jako atak terrorystyczny 
wskazano atak na obiekt infrastruktury kolejowej, uszkodzenie lub zniszczenie tego 
obiektu, spowodowanie skażenia obiektu lub środowiska10. 

Analizując zamachy terrorystyczne w środkach transportu kolejowego, możemy 
stwierdzić, że większość została zrealizowana przez wprowadzenie szkodliwych sub-
stancji chemicznych do pociągów pasażerskich, wagonów metra lub poprzez uszko-
dzenia dokonane w obrębie infrastruktury kolejowej w celu doprowadzenia do ka-
tastrofy w ruchu lądowym. Jako przykład możemy wskazać zamach terrorystyczny 
w tokijskim metrze, przeprowadzony 20 czerwca 1995 r. Podczas porannego szczytu 
komunikacyjnego członkowie sekty religijnej rozpylili w pięciu pociągach metra to-
kijskiego gaz bojowy o nazwie sarin. Na skutek ataku zginęło 12 osób, a ponad 5 tys. 
zostało rannych. Tylko wśród personelu medycznego było 135 poszkodowanych z po-
wodu braku sprzętu ochronnego i nieznajomości metod zwalczania sarinu11. 

10  Załącznik nr 1 do uchwały nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 czerwca 
2015 r. 
11  https://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_w_tokijskim_metrze.
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Wśród największych zamachów ostatnich lat możemy wskazać również wspo-
mniany wcześniej zamach w Madrycie 11 marca 2004 r. W porannych godzinach 
szczytu dziesięć bomb eksplodowało w czterech pociągach podmiejskich w Madry-
cie i na jego przedmieściach. Ładunki wybuchowe, umieszczone w plecakach, zo-
stały zdalnie zdetonowane przez islamskich terrorystów. Zginęło 191 osób, w tym 
czworo Polaków, a prawie 1800 osób zostało rannych. Z kolei 7 lipca 2005 r. ugrupo-
wanie Al-Kaida przeprowadziło zamach bombowy na trzy pociągi metra i autobus 
w Londynie. Wśród ofiar 56 osób poniosło śmierć, a około 700 zostało rannych12. 

Powyższe przykłady obrazują jak ogromne straty w ludziach i  infrastrukturze 
powodują ataki terrorystyczne przeprowadzane w godzinach największego natęże-
nia ruchu w komunikacji miejskiej. Wśród zagrożeń związanych z transportem ko-
lejowym są również sytuacje niezwiązane z ruchem pasażerskim. Zagrożenia, jakie 
niosą ze sobą ataki terrorystyczne na pociągi towarowe, powodują przede wszyst-
kim możliwość wystąpienia ogromnych szkód w środowisku naturalnym oraz in-
frastrukturze kolejowej. Szczególnie należy tu zwrócić uwagę na przewozy towarów 
niebezpiecznych, takich jak benzyna, olej napędowy, toluen, ksylen czy różnego ro-
dzaju alkohole. Wykolejenie jednego z wagonów może spowodować reakcję łańcu-
chową i pociągnąć za sobą kolejne wagony ze składu pociągu. Skażeniem zagrożony 
jest wtedy znaczny obszar terenu wokół zdarzenia. Jako przykład możemy wska-
zać wypadek, który miał miejsce we włoskim Viareggio 29 czerwca 2009 r. Nie był 
on efektem ataku terrorystycznego, natomiast doskonale obrazuje skalę katastrofy 
z udziałem pociągu towarowego przewożącego towary niebezpieczne. W jej wyniku 
poniosły śmierć 33 osoby, a 27 zostało rannych. Pociąg towarowy składający się z lo-
komotywy elektrycznej oraz czternastu wagonów-cystern, w których znajdował się 
gaz LPG, wykoleił się na skutek pęknięcia osi pierwszego wagonu. W wyniku wy-
kolejenia cystern nastąpił wybuch gazu, który spowodował zniszczenie budynków 
mieszkalnych położonych blisko miejsca katastrofy13. 

Ta sytuacja wskazuje, jak dużym zagrożeniem może być wykorzystanie przez 
organizacje terrorystyczne pociągu przewożącego towary niebezpieczne. Wśród ła-
dunków przewożonych koleją, które stanowią atrakcyjny z punktu widzenia terro-
rystów towar, są transporty broni, materiałów radioaktywnych oraz drogocennych 
kruszców. Wśród oficjalnych doniesień w Europie nie odnotowano ataku terrory-
stycznego na tego rodzaju transporty. Pociągi towarowe są przedmiotem zamachów 
w takich krajach jak Indie, Pakistan, Iran. Zagrożenie stwarzające szczególne nie-
bezpieczeństwo dla obywateli, zwłaszcza w rejonach zaludnionych, jest zniszczenie 
lub wykolejenie wagonów, transportujących substancje niebezpieczne, w celu prze-
dostania się ich do atmosfery, co może spowodować znaczną liczbę ofiar. Na akty 

12 http://www.tvp.info/22635999/wieze-wtc-metro-w-londynie-pociagi-w-madrycie-zobacz-
najwieksze-zamachy-ostatnich-lat. 
13  https://www.wprost.pl/165244/Polska-cysterna-przyczyna-katastrofy-we-Wloszech. 
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terroru narażone są nie tylko pociągi, ale również szeroko pojęta infrastruktura ko-
lejowa. Ataki na infrastrukturę mają dwa podstawowe cele: uniemożliwienie ruchu 
szynowego i narażenie gospodarki regionu na straty ekonomiczne lub doprowadze-
nie do katastrofy kolejowej. Najbardziej narażone obiekty to dworce, stacje kolejo-
we, mosty, wiadukty czy tunele, jednakże nie można zapomnieć, że potencjalny atak 
nie musi mieć charakteru fizycznego. Terroryści mogą być również zainteresowani 
przejęciem kontroli nad systemem sterowania ruchem czy szerzej – nad infrastruk-
turą teleinformatyczną obsługującą cały system kolejowy.

2. System ratownictwa w transporcie kolejowym 
na wypadek ataku terrorystycznego

Rozwiązania organizacyjne dotyczące systemu bezpieczeństwa można uzyskać, 
identyfikując wszystkie elementy występujące w codziennym procesie zapewniania 
bezpieczeństwa systemu kolejowego oraz występujące między nimi relacje i powią-
zania. Termin „system kolejowy” wymaga doprecyzowania z uwagi na swoja złożo-
ność. Pojęcie „systemu” było wielokrotnie opisywane w literaturze z zakresu teorii 
i inżynierii systemów. W polskim piśmiennictwie najprostszą definicję sformułował 
Stefan Mynarski, który przedstawił „system” następująco:

 – system, to celowo określony zbiór elementów oraz relacji zachodzących 
między tymi elementami i ich własnościami,

 – system, to każda celowo wyodrębniona zbiorowość elementów powiąza-
nych zależnościami lub oddziaływaniem.

Jako własności danego systemu należy traktować cechy poszczególnych elemen-
tów, a relacje jako zależności łączące poszczególne elementy z całością14.

Koordynacja i współdziałanie mają kluczowe znaczenie wśród elementów sys-
temów zapewniania bezpieczeństwa państwa i  jego obywateli. Dotyczy to każdej 
z trzech faz walki z terroryzmem. Zarówno w fazie rozpoznawania, reagowania, jak 
i odbudowy powyższe elementy będą bardzo często stanowiły o efektywnym dzia-
łaniu służb i podmiotów. Zadania w zakresie kolejowego ratownictwa technicznego 
i zasady działania zespołów ratowniczych regulują przede wszystkim wewnętrzne 
przepisy kolejowe, takie jak: Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-
15 oraz Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, 
incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych Ir-8, a także In-
strukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16. Za-
sady i zadania w zakresie ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dot. jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej oraz innych jednostek tworzących Krajowy System Ra-
towniczo-Gaśniczy określają przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

14  E. Michlowicz, Logistyka a teoria systemów, „Automatyka” 2009, nr 13.



218 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

przeciwpożarowej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy15. Kolejowe Ratownic-
two Techniczne tworzą zespoły odpowiedzialne za usuwanie skutków wypadków 
kolejowych. Zarządzają nimi – podobnie jak infrastrukturą kolejową – zarządcy 
linii kolejowych. 

W celu ujednolicenia działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sy-
tuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w 1995 r. powstał Krajowy 
System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG). Kolejowe Ratownictwo Techniczne jak dotąd 
nie zostało włączone do KSRG. Kolejowe Ratownictwo Techniczne to zespoły zarzą-
dzane przez PKP PLK S.A. Dysponują wykwalifikowanym personelem oraz specja-
listycznym sprzętem, który umożliwia szybką reakcję i  usuwanie skutków zdarzeń 
kolejowych. Organizacja Kolejowego Ratownictwa Technicznego oraz sprzęt i zaso-
by kadrowe zostały szczegółowo zweryfikowane podczas kontroli przeprowadzonej 
w 2012 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zgodnie z zapisami raportu w PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. zadania realizowała centrala Spółki PLK oraz 23 Zakłady 
Linii Kolejowych. Do usuwania skutków zdarzeń na liniach kolejowych zorganizo-
wano 24 zespoły kolejowego ratownictwa technicznego, składające się z  8 Specjal-
nych Pociągów Ratownictwa Technicznego (SPRT) oraz 16 Pociągów Ratownictwa 
Technicznego (PRT). Zespoły te dysponowały (wg stanu na 21 czerwca 2012 r.) m.in. 
23 pojazdami szynowo-drogowymi (jednostkami mobilnymi, zapewniającymi krótki 
czas dojazdu do miejsca zdarzenia i eliminującymi potrzebę zamawiania lokomoty-
wy do obsługi trakcyjnej), 18 żurawiami o udźwigu (od 75 do 200 ton) z wagonami 
platformami na wysięgniki żurawia oraz do przewozu lin i przeciwwag (niezbędny-
mi do podnoszenia przewróconych pojazdów kolejowych oraz usuwania wraków i   
zniszczonej infrastruktury po poważnych wypadkach), 3  samojezdnymi pociągami 
ratownictwa technicznego przeznaczonymi do samodzielnych działań ratowniczych 
(eliminują one potrzebę zamawiania lokomotywy do obsługi trakcyjnej, w związku 
z tym mają krótki czas wyjazdu), 10 ciągnikami gąsienicowymi na podwoziu czołgo-
wym z platformami do ich przewozu (niezbędne przy usuwaniu skutków poważnych 
wypadków, umożliwiają bowiem rozciąganie i  usuwanie spiętrzonego taboru z siłą 
100 ton), 102 wagonami wyposażonymi w sprzęt techniczny (w tym sprzęt do wko-
lejania, agregaty prądotwórcze, piły i urządzenia do cięcia, rozpieracze hydraulicz-
ne, podnośniki itp.). Kolejowe zespoły ratownicze dysponowały łącznością radiową, 
funkcjonującą w kolejowej sieci ratunkowej. Potencjał kadrowy kolejowych zespołów 
ratunkowych był systematycznie zmniejszany16. 

W grudniu 2016 roku w Centrum Unijnych Projektów Transportowych pod-
pisano umowę o  dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa 

15  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. nr 46, poz. 239).
16  Informacja o wynikach kontroli NIK: Funkcjonowanie ratownictwa technicznego i ochrony przeciw-
pożarowej na kolei, KIN-4101-03/2012, https://www.nik.gov.pl/plik/id,4764,vp,6176.pdf.
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w transporcie kolejowym – etap I” realizowanego w ramach Programu Infrastruk-
tura i  Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Niewątpliwie realizacja projektu wpłynie 
na poprawę stanu bezpieczeństwa w  transporcie kolejowym dzięki usprawnieniu 
możliwych sposobów likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia 
oraz środowiska naturalnego. Zakłada się, że nastąpi wzrost efektywności systemu 
ratownictwa w transporcie kolejowym, realizowanego przez jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej17. Na obszarach kolejowych przy współudziale policji i straży miej-
skiej ochroną pasażerów zajmuje się powołana w tym celu formacja –Straż Ochrony 
Kolei (SOK). Jej funkcjonariusze codziennie kontrolują dworce i inne obiekty kole-
jowe takie jak tory, bocznice czy magazyny.

Zarządzanie katastrofami i  wypadkami kolejowymi (w tym powstałymi na 
skutek ataku terrorystycznego) odbywa się na podstawie uregulowanych prawnie 
wytycznych. Jest to między innymi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
28 czerwca 2005 r. w  sprawie katastrof i  wypadków kolejowych. Dokument ten 
szczegółowo wskazuje tryb powiadamiania odpowiednich służb w przypadku za-
istnienia katastrofy kolejowej lub wypadku oraz określa zasady i tryb pracy komisji 
kolejowych. Obowiązek powoływania komisji kolejowych dotyczy całego obszaru 
kolejowego, włączając bocznice kolejowe. Tryb pracy, zakres i  sposób prowadze-
nia postępowania określa właściwe rozporządzenie18. Ponadto osoby uczestniczą-
ce w pracach komisji kolejowych zobowiązane są uwzględniać przepisy/regulacje 
wewnętrzne zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i użyt-
kowników bocznic, tj. podmiotów rynku kolejowego, właściwych dla rozpatrywanej 
lokalizacji. Każde zdarzenie, w którym pojawia się znaczna liczba poszkodowanych 
ofiar, stanowi wyzwanie dla wszystkich służb zaangażowanych w akcję ratowniczą. 
W Polsce jak dotąd nie było przypadku ataku terrorystycznego na obiekt infrastruk-
tury kolejowej czy pociąg, jednak zdarzały się inne duże katastrofy z udziałem pasa-
żerów (np. katastrofa kolejowa pod Szczekocinami w 2012 r.). 

3. Determinanty skuteczności zarządzania systemem 
antyterrorystycznym

Budowa systemowych rozwiązań w  zakresie działań antyterrorystycznych 
w Polsce została zapoczątkowana wprowadzeniem do norm prawnokarnych defini-
cji przestępstwa o charakterze terrorystycznym19. Kolejnym krokiem w zakresie do-
precyzowania przepisów było zdefiniowanie „zdarzenia o charakterze terrorystycz-

17  http://www.straz.gov.pl/.
18  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważ-
nych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym, Dz.U. 2016, poz. 369.
19  Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terrory-
zmu, EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32002F0475.
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nym” w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku20. Skuteczność zarządzania systemem 
antyterrorystycznym wymaga kompleksowego spojrzenia na ogół działań wszelkich 
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ochrona przed aktami terrory-
stycznymi wymusza potrzebę modelowych rozwiązań. W odniesieniu do przewo-
zów kolejowych (wzorem wcześniejszych wypracowanych rozwiązań w transporcie 
lotniczym) wymagać one będą:

 – technicznych środków ochrony, w tym kontroli dostępu do obiektów, mo-
nitoringu wizyjnego oraz barier technicznych,

 – ochrony fizycznej, w tym kontroli bezpieczeństwa, ochrony obiektów i ob-
szarów, ochrony pociągów realizowanej przez patrole na czas podróży pasażerów,

 – działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych,
 – wyposażenia w podsystemy logistyczne, w tym łączności,
 – odpowiednio przeszkolonego personelu,
 – spełnienia norm, przepisów, procedur postępowania oraz dobrych praktyk,
 – organizacji i wdrożenia podsystemów kierowania i zarządzania. 

Niewątpliwie zarządzanie systemem antyterrorystycznym jest procesem o cha-
rakterze innowacyjnym. Uzasadnia to zatem przyjęcie założenia, że możliwa jest 
ingerencja w czynniki kształtujące ten proces w celu wpływania na jego wynik. In-
nowacyjny charakter wymaga zarządzania w sposób zintegrowany, co oznacza, że 
nie wystarczy tylko zarządzać czy podnosić kwalifikacje w wybranych dziedzinach. 
Wśród determinant mających kluczowe znaczenie dla skuteczności zarządzania 
systemem antyterrorystycznym zidentyfikowano następujące elementy:

 – skuteczna implementacja aktów prawnych oraz dostosowanie systemów za-
rządzania oraz spełnienie wytycznych z załącznika R (Załącznik III do dyrektywy 
2004/49/WE, pkt 2 lit. i),

 – stworzenie/posiadanie oraz testowanie planów kryzysowych,
 – deklaracja bezpieczeństwa i wzorce z sektora lotnictwa,
 – zaawansowane systemy monitoringu wizyjnego,
 –  systemy monitorowania wagonów towarowych / lokomotyw.

Zarówno ustawodawstwo europejskie, jak i  krajowe określa liczne wymogi 
prawne, których spełnienie ma zapewnić bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Naj-
ważniejsze z aktów zostały przedstawione w poniższej tabeli.

20  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 590.
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Tabela 2. Najważniejsze akty prawne w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego
Table 2. The most important legal acts in the field of railway transport safety

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
TRANSPORTU KOLEJOWEGO

1. Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r.

2. Dyrektywa 2004/49WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 29 kwietnia 
2004r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych

3. Dyrektywa 2016/798 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 maja 2016 r. wspólnie 
z bezpieczeństwem kolei

4.
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011r. w sprawie sys-
temu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obej-
mującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007

5.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 
wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która 
ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po 
otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez 
podmioty odpowiedzialne za utrzymanie

6.
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 
wspólnej oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczą-
cymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa

7.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 20 kwietnia 2013 
r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny 
ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ISAP.

Implementacja wymogów prawnych znalazła odniesienie w obowiązku stworze-
nia i certyfikowania systemów zarządzania dla podmiotów funkcjonujących w sekto-
rze kolei. Są to: System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) oraz System Zarządzania 
Utrzymaniem (MMS). Procedury opracowane w ramach powyższych systemów mają 
służyć zapewnieniu przejrzystości postępowania w odniesieniu do różnych aspektów 
działalności podmiotu kolejowego. Jednym z wymogów systemowych jest opracowa-
nie procedur postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia (w tym zagrożenia 
atakiem terrorystycznym), testowania planów kryzysowych oraz posiadania procedur 
w zakresie komunikacji i wymiany informacji w sytuacjach kryzysowych. 

Stworzenie / posiadanie oraz testowanie planów kryzysowych 
Kolejną z  determinant skutecznego zarządzania systemem antyterrorystycz-

nym jest, jak już wspomniano, posiadanie oraz testowanie planów kryzysowych. 
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Po zamachu terrorystycznym w Republice Federalnej Niemiec w 2016 roku21 prezes 
Urzędu Transportu Kolejowego w piśmie wystosowanym do przewoźników kolejo-
wych oraz zarządców infrastruktury, zwrócił uwagę na kwestie związane z zacho-
waniem szczególnej ostrożności. Zagrożenia terrorystyczne mogą dotyczyć również 
polskiego systemu kolei, dlatego przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy infrastruktury 
poprzez spełnienie określonych prawem procedur powinni być przygotowani na 
wypadek potencjalnego ataku terrorystycznego. Podmioty te zobowiązane są do 
opracowania dokumentów, w których określą wszystkie rodzaje sytuacji kryzyso-
wych (w tym związane z działaniami antyterrorystycznymi) oraz wskażą scenariusz 
postępowania po zaistnieniu takich zdarzeń. Zaplanowane działania winny być re-
gularnie testowane w porozumieniu z innymi stronami, co pozwoli profesjonalnie 
przygotować pracowników na wypadek ewentualnego wystąpienia zdarzenia. Wy-
krycie zagrożenia atakiem terrorystycznym jest możliwe jedynie w wyniku wzmo-
żonej czujności personelu, który doskonale zna zasady postępowania w takich sytu-
acjach. Inną ważną kwestią jest sposób wymiany informacji pomiędzy podmiotem 
kolejowym a pozostałymi zainteresowanymi stronami w odniesieniu do potencjal-
nych sytuacji kryzysowych. Należy zadbać o to, aby pracownicy sprawnie potrafili 
komunikować się ze wszystkimi stronami oraz mieli możliwość przekazania infor-
macji w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Cykliczne szkolenia oraz testowanie pla-
nów na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej pozwoli przynajmniej częściowo 
zapanować pracownikom nad stresem, gdy znajdą się w niebezpieczeństwie. 

Deklaracja bezpieczeństwa i wzorce z sektora lotnictwa
Wśród licznych działań prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego 

w ostatnim czasie, mających na celu szerzenie wśród podmiotów kolejowych idei 
kultury bezpieczeństwa, możemy wymienić podpisanie „Deklaracji w sprawie roz-
woju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego”. Dokument został podpisany 
przez ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli podmiotów rynku kolejowego 21 
kwietnia 2016 roku. Liczba sygnatariuszy regularnie wzrasta. Przedstawiciele rynku 
kolejowego, którzy podpisali deklarację, zobowiązali się do wprowadzania „Klu-
czowych zasad kultury bezpieczeństwa w  transporcie kolejowym”. Najważniejsze 
z punktów deklaracji to: traktowanie bezpieczeństwa systemu kolejowego jako prio-
rytetu, ochrona pracowników zgłaszających informacje dotyczące bezpieczeństwa 
oraz analizowanie i wyciąganie wniosków z wypadków, a także zdarzeń, które mogą 
do nich doprowadzić. Wdrożenie powyższych zasad niewątpliwie pozwoli zwięk-
szyć poziom bezpieczeństwa polskiej kolei.

21  W  czasie jarmarku bożonarodzeniowego (Weihnachtsmarkt) 40-tonowa ciężarówka wjechała 
w tłum ludzi. Zginęło 12 osób, a od 49 do 56 odniosło obrażenia.
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Zaawansowane systemy monitoringu wizyjnego
Systemy monitoringu wizyjnego do niedawna dostępne były tylko w portach lot-

niczych. Z czasem koszt instalacji urządzeń oraz oprogramowania zmalał i pozwolił 
na instalację tego typu systemów na dworcach kolejowych. Niewątpliwie świadomość 
monitorowania obszaru kolejowego zwiększyła komfort i  poczucie bezpieczeństwa 
podróżnych. Stały nadzór kamer pozwala bardzo szybko reagować na potencjalne za-
grożenia (np. pozostawiony bez opieki bagaż czy podejrzaną paczkę) oraz zwiększa 
prawdopodobieństwo wykrycia osób podejrzanych o działalność przestępczą i terro-
rystyczną22. Systemy monitoringu wizyjnego stosowane są również w nowo budowa-
nych jednostkach pasażerskich oraz na niektórych peronach i w przejściach pomiędzy 
nimi, wpływając bezpośrednio na wyższe poczucie bezpieczeństwa podróżnych.

Systemy monitorowania wagonów towarowych / lokomotyw
Rozwój techniki oraz nowoczesnych rozwiązań logistycznych pozwala na mo-

nitorowanie pociągów pod względem ich położenia oraz stanu technicznego. Jako 
przykład możemy tu wskazać zaawansowane systemy GPS. Dzięki nim można nie 
tylko łatwo śledzić trasę pociągu, ale również gromadzić informacje o liczbie przeje-
chanych przez poszczególne wagony i lokomotywy kilometrów. Na rynku pojawiły 
się również zaawansowane  rozwiązania techniczne monitorujące dane dotyczące 
poziomu drgań, temperatury i prędkości pochodzące ze specjalnych czujników in-
stalowanych w wózkach kolejowych. Dużym wyzwaniem dla przewoźników kole-
jowych było zalecenie Prezesa UTK obligujące do montażu wideorejestratorów na 
lokomotywach. Rozwiązanie to przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, gdyż 
umożliwia dokładne poznanie przyczyn wypadku/incydentu, dzięki czemu można 
zapobiegać wystąpieniu kolejnych tego typu zdarzeń. 

Podsumowanie

Zagrożenie sektora transportu atakami terrorystycznymi na świecie jest ogrom-
ne. Dotychczas branża ta skupiła około 28% wszystkich przeprowadzonych ataków. 
Dlatego też system transportowy powinien posiadać opracowane procedury po-
stępowania oraz spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Ma to szczególne 
znaczenie dla Polski jako kraju tranzytowego. Należy ocenić, że służby kolejowe są 
dobrze przygotowane do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń ter-
rorystycznych. Najważniejsza jest współpraca wszystkich jednostek, obywateli oraz 
wczesne rozpoznanie zagrożenia i niedopuszczenie do przeprowadzanie zamachu 
terrorystycznego. Dobrą praktyką jest testowanie planów kryzysowych przy współ-
udziale różnych służb, jednak warto pomyśleć o osobach korzystających z transpor-

22  A. Rosiński, Systemy monitoringu wizyjnego w  transporcie kolejowym jako czynnik zwiększający 
bezpieczeństwo pasażerów, „Problemy Kolejnictwa” zeszyt 156.
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tu kolejowego. Przewoźnicy mogliby opracować i umieścić na swoich stronach in-
ternetowych wskazówki dla podróżnych dotyczące zachowania w przypadku ataku 
terrorystycznego czy też wystąpienia innych zagrożeń. 
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