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POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 

Instrukcja utrzymania nawierzchni kolejowej oraz sieci trakcyjnej K-13 określa warunki 

techniczne i wymagania w utrzymaniu i eksploatacji infrastruktury kolejowej na bocznicy 

użytkowanej przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice. 

Instrukcja K-13 ustala wymagania w zakresie konstrukcji nawierzchni oraz jej utrzymania dla 

zapewnienia bezpiecznych warunków eksploatacji z parametrami techniczno-

eksploatacyjnymi określonymi dla bocznicy zarządzanej przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

Niniejszą Instrukcję K-13 opracowano na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118                     

z późniejszymi zmianami),  

2. Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1297                      

z późn. zm.),  

3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe                     

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z późniejszymi zmianami).  

Niniejsza instrukcja K-13 obowiązuje: 

 pracowników użytkownika bocznicy; 

 personel licencjonowanego przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy                               

w obrębie bocznicy; 

 pracowników przedsiębiorstw wykonujących prace torowe związane  

z utrzymaniem nawierzchni w zakresie odpowiadającym wykonywanym przez nich 

funkcjom; 

 pracowników przedsiębiorstw wykonujących prace związane z utrzymaniem sieci 

trakcyjnej. 
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Definicje użyte w instrukcji: 

użytkownik bocznicy - podmiot gospodarczy posiadający tytuł prawny do zarządzania 

bocznicą;  

prawo budowlane - wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami),  

rozporządzenie - wymagania określone w rozporządzeniu MTiGM z dnia 10 września 1998r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie ( Dz. U. Nr 151, poz. 987 z późniejszymi zmianami);  

parametry techniczno-eksploatacyjne - wartości: natężenia manewrów, prędkości 

maksymalnej składów manewrowych, nacisków osi lokomotyw i wagonów oraz masy, jakie 

są dopuszczalne do stosowania na bocznicy;  

tor kolejowy - dwa równolegle toki szynowe, stanowiące podstawowy układ nośny 

nawierzchni kolejowej, których układ geometryczny przystosowany jest do bezpiecznego 

ruchu pojazdów szynowych z prędkościami i naciskami określonymi parametrami 

techniczno-eksploatacyjnymi;  

rozjazd kolejowy - specjalna konstrukcja torowa, wykonana z szyn kolejowych, 

umożliwiającą przejazd pojazdów szynowych z jednego toru na drugi z określoną prędkością;  

nawierzchnia - konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obciążeń stałych  

i ruchomych związanych z ruchem pojazdów kolejowych, składająca się z toru lub rozjazdu, 

po którym poruszają się pojazdy kolejowe, elementów podporowych, elementów 

przytwierdzających i łączących oraz podsypki;  

utrzymanie nawierzchni kolejowej - działania związane z procesem diagnozowania jej stanu, 

konserwacją remontami i modernizacją  

proces diagnostyczny - działalność związana z planowaniem, przygotowaniem, realizacją 

badań, pomiarów i kontroli, analizą techniczną elementów konstrukcyjnych nawierzchni, 

podtorza i obiektów inżynieryjnych, oceną ich stanu technicznego oraz formułowaniem 

wniosków dotyczących warunków eksploatacyjnych,  

konserwacja nawierzchni - usuwanie usterek i wykonywanie drobnych robót, mających na 

celu utrzymanie sprawności technicznej nawierzchni;  

remont nawierzchni - wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności 

technicznej, zapobieganie postępującej degradacji oraz przywrócenie sprawności technicznej 
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określonej parametrami techniczno - eksploatacyjnymi, przez wymianę podstawowych 

elementów konstrukcyjnych w standardzie określonym dla danej klasy toru;  

modernizacja nawierzchni - wykonywanie robót umożliwiających zmianę warunków 

użytkowania linii kolejowej poprzez przystosowanie jej do wyższych parametrów 

eksploatacyjnych;  

świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do 

prowadzenia ruchu kolejowego - dokument uprawniający do użytkowania danego typu 

budowli i urządzeń do prowadzenia ruchu kolejowego, 

dławik torowy - urządzenie zapewniające elektryczne oddzielenie toków szynowych dla 

prądu sygnałowego w obwodach torowych z jednoczesnym umożliwieniem przepływu 

trakcyjnego prądu powrotnego, 

element sekcjonowania sieci - izolowane przęsło naprężenia, sekcyjna przerwa izolacyjna 

lub izolator sekcyjny, 

granica elektryczna stacji - miejsce, w którym sieć torów głównych zasadniczych stacji może 

być odizolowana elektrycznie od sieci torów szlakowych, 

izolator sekcyjny - urządzenie do izolowania dwóch części tego samego odcinka naprężenia 

przy zachowaniu możliwości swobodnego przejścia odbieraka prądu, 

łącznik szynowy podłużny - element służący do elektrycznego połączenia ze sobą dwóch 

szyn tego samego toku, 

łącznik szynowy poprzeczny międzytokowy - przewód służący do elektrycznego połączenia 

ze sobą obu toków szyn jednego toru, 

łącznik szynowy poprzeczny międzytorowy - przewód służący do elektrycznego połączenia 

ze sobą szyn różnych torów, 

odgromnik (ochronnik przepięciowy) - urządzenie służące do ochrony sieci trakcyjnej przed 

skutkami przepięć, 

odsuw - konstrukcyjne odsunięcie przewodu jezdnego i liny nośnej (skrajnego przewodu 

sieci z dwoma przewodami jezdnymi) - od osi toru w punkcie podwieszenia sieci jezdnej, 

przęsło (przelot) - odcinek sieci jezdnej zawarty między sąsiednimi punktami podwieszenia, 

sieć trakcyjna - zespół przewodów i szyn kolejowych, służących do zasilania energią 

elektryczną pojazdów trakcyjnych z napędem elektrycznym (konstrukcje wsporcze są częścią 



Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

 

 8 

składową sieci trakcyjnej, natomiast przewodów zasilaczy oraz kabli powrotnych nie zalicza 

się do sieci trakcyjnej), 

sieć jezdna - część sieci trakcyjnej złożona z zespołu przewodów wraz z konstrukcjami 

wsporczymi, łącznie z elementami mocującymi i niezbędnym osprzętem, służąca do 

współpracy elektrycznej i mechanicznej z odbierakami prądu pojazdów trakcyjnych                               

z napędem elektrycznym (przewody wzmacniające zalicza się do sieci jezdnej), 

uszynienie - połączenie elektryczne konstrukcji wsporczych wraz z zamontowanymi na nich 

elementami konstrukcyjnymi z siecią powrotną, 

wysokość zawieszenia sieci jezdnej - odległość przewodu/ przewodów jezdnych do 

płaszczyzny łączącej powierzchnię szyn na wysokości ich główek, mierzona w osi toru. 
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I. PODSTAWOWE KRYTERIA TECHNICZNE BUDOWY NAWIERZCHNI 
KOLEJOWEJ NA BOCZNICY 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Utrzymanie nawierzchni ma na celu zapewnienie bezpiecznego prowadzenia 

manewrów z dopuszczalnymi naciskami i dopuszczalną prędkością. Do podstawowych 

zadań utrzymania nawierzchni kolejowej na bocznicy należy:  

 utrzymanie nawierzchni kolejowej w granicach norm, standardów konstrukcyjnych, 

dopuszczalnych odchyłek i innych wymagań określonych w niniejszej instrukcji, 

 ograniczanie oddziaływań niezwiązanych z prowadzonymi manewrami,  

a przyczyniających się do powstawania i narastania usterek,  

 systematyczne usuwanie usterek w nawierzchni,  

 przeciwdziałanie powstawaniu w nawierzchni stanów zagrażających bezpieczeństwu 

ruchu.  

2. Roboty utrzymania nawierzchni, należy prowadzić w całym okresie jej użytkowania, 

zgodnie z zaleceniami wskazanymi w protokole z badania okresowego bocznicy.  

3. W zakres utrzymania nawierzchni wchodzą następujące czynności:  

 okresowy nadzór nad jej stanem technicznym,  

 diagnostyka,  

 konserwacja,  

 wykonywanie remontów i modernizacji.  

4. Roboty utrzymania toru kolejowego, należy prowadzić systematycznie w zakresie 

określonym w protokołach rocznych z przeglądów infrastruktury kolejowej.  

5. Czynności okresowego nadzoru nad stanem technicznym nawierzchni kolejowej 

wykonują uprawnione osoby. W trakcie wykonywania czynności nadzoru i robót 

związanych z utrzymaniem nawierzchni, należy przestrzegać postanowień niniejszej 

instrukcji oraz obowiązujących rozporządzeń, przepisów i zarządzeń dotyczących 

użytkowania infrastruktury kolejowej.  

6. Elementy konstrukcyjne infrastruktury kolejowej stosowane na bocznicy, powinny 

posiadać świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Urząd Transportu 

Kolejowego.  
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§2 Standardy konstrukcyjne torów bocznicowych 

1. Standard konstrukcyjny nawierzchni określa minimalne wymagania techniczne  

w zakresie materiałów konstrukcyjnych dla danej klasy torów: typ szyn, podkładów  

i przytwierdzeń, maksymalny rozstaw podkładów, oraz minimalną grubość warstwy 

podsypki pod podkładem, a także parametry techniczne wymienionych materiałów.  

2. W każdej klasie torów, dopuszcza się stosowanie kilku równorzędnych standardów 

konstrukcyjnych. 

3. Standardy konstrukcji nawierzchni należy stosować przy budowie, remontach  

i modernizacji torów kolejowych, uwzględniając klasę toru wymaganą warunkami 

eksploatacyjnymi.  

4. Standardy konstrukcji nawierzchni na bocznicy przedstawia tabela nr 1: 

  Tabela 1. Standardy konstrukcji nawierzchni na bocznicy 

Klasa to-
rów 

Szyny Typ podkładów 
Rozstaw 

podkładów 
[m] 

Typ 
przytwierdzenia 

szyn 

Grubość warstwy 
podsypki [m] 

5 

S49 

INBK7 PBS1 INBK8 0,70 

K 0,21 INBK3 0,60 

INBK4 0,60 

S49 

INBK7 PBS1INBK8 0,85 

K 0,21 INBK3 0,75 

INBK4 0,65 

S49 drewniane regenerowane 0,60 K 0,16 
 

 
S42 drewniane regenerowane 0,60 

K 
bezpośrednie 

0,16 

5. Nawierzchnia kolejowa w okresie użytkowania powinna stanowić stabilną i trwałą 

konstrukcję odpowiednio połączonych części składowych, zapewniającą bezpieczny 

ruch pojazdów kolejowych na bocznicy.  

6. Przekrój poprzeczny torów i podtorza na nasypie i w wykopie przedstawiono na rys. 2. 

7. Elementy składowe nawierzchni stanowią:  

 szyny, 

 podkłady, 

 złączki, 

 rozjazdy, 

 kozły oporowe; 

 podsypka. 
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8. Typy budowli nawierzchni tj.: 

 szyny kolejowe, 

 system przytwierdzeń, 

 podkład kolejowy, 

 podrozjazdnica, 

 mostownica, 

 podpora blokowa, 

 rozjazd kolejowy, 

 skrzyżowanie torów kolejowych; 

powinny posiadać Świadectwa Dopuszczenia do Eksploatacji wydane przez Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury  

i rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych 

rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych Dz.U. poz. 720. 

9. Szyny zabudowane na bocznicy są typu S49 lub S42 (rys.1) połączone za pomocą złącz: 

podpartych na podzłączowych podwójnych podkładach drewnianych z połączeniem 

szyn łubkami i czterema śrubami łubkowymi. Charakterystykę szyn stosowanych 

przedstawiono w tabeli nr 4. 

10. W złączach toru klasycznego powinny być zachowane luzy umożliwiające wydłużanie 

się szyn pod wpływem zmian temperatury (tabela nr 2). 

Tabela 2. Wartości wymaganych luzów w stykach 
Temperatura szyny 

[° C] 

Szyny o długości [m] 

6 12,5 15 18 25 30 

-15 do -10 3 7 9 10 14 17 

-9 do -6 3 6 8 9 13 16 

-5 do -1 3 6 7 9 12 14 

0 do 5 3 5 6 8 11 12 

6 do 10 2 4 6 7 9 10 

11 do 15 2 4 5 6 8 8 

16 do 20 2 J 4 5 6 6 

21 do 25 1 J 3 4 4 4 

26 do 30 1 2 2 2 2 2 

31 do 35 1 1 1 1 1 1 

36 do 40 0 0 0 0 0 0 
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11. Szerokość toru 

 nominalna szerokość toru na odcinkach prostych i w łukach o promieniu większym 

od 250 m mierzona 14 mm poniżej górnej powierzchni główki szyny wynosi 1435 

mm.  

 w łukach o promieniach mniejszych od 250 m, szerokość toru powinna być 

powiększona o wartość poszerzenia toru podaną w tabeli nr 3, którą wykonuje się 

przez odsunięcie szyny wewnętrznej w kierunku środka łuku.  

 przejście od szerokości normalnej do zwiększonej w łuku, należy wykonać 

stopniowo na krzywej przejściowej, a jeżeli jej brak - na torze prostym, nie 

przekraczając maksymalnych wartości gradientu w torach bocznicowych - 2 mm na 

1 m.  

                       Tabela 3. Wartości poszerzenia torów w łukach 

Promień łuku [m] Poszerzenie toru [mm] 

R>250 0 

200 < R < 250 10 

180<R<200 15 

160<R<180 20 

R <  160 25 

12. W tokach wewnętrznych torów klasycznych położonych w łukach, należy stosować 

szyny skrócone o skrótach będących wielokrotnościami 45 mm lub 40 mm.  
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Rys. 1. Szyna typu S49 i S42 
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                       Tabela 4. Charakterystyka techniczna szyny typu S49 

Parametr Jednostka S49 (49E1) S42 

Masa kg/m 49,43 42,48 

Wysokość mm 149 140 

Standardowe długości m 30, 25, 15 30, 20, 15 

Szerokość stopki mm 125 125 

Szerokość główki mm 67 68 

Grubość szyjki mm 14 13 

Średnica otworów łubkowych mm 30 34 

 

 

Rys. 2. Przekrój poprzeczny torów i podtorza na bocznicy 

13. Podkłady powinny być ułożone prostopadle do osi toru z dopuszczalnym odchyleniem 

od prostopadłości do 20mm. Rozstaw podkładów określony jest standardem 

konstrukcyjnym nawierzchni. Odchylenia od wymaganego rozstawu nie mogą 

przekraczać 20 mm pod warunkiem, że liczba podkładów na 1 km odpowiada ilości 

określonej w standardzie konstrukcyjnym określonym w tabeli nr 1. 

14. Podkłady drewniane z uwagi na kształt przekroju poprzecznego dzieli się na belkowe  

i obłe. 

 podkłady belkowe (rys.3). 

 

Rys. 3. Podkłady drewniane belkowe 
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 podkłady obłe (rys.4). 

 

Rys. 4. Podkłady drewniane obłe 

15. Na zakończeniu toru bocznicowego, powinien być zabudowany kozioł oporowy. Na 

bocznicy są stosowane kozły stalowe szynowe lub wykonane z kształtowników.  

16. Nawierzchnia drogi na dojazdach do przejazdu powinna być taka sama jak na drodze 

przechodzącej przez przejazd. Na odcinkach toru szerokości pryzmy podsypki należy 

zastosować konstrukcje typu rozbieralnego umożliwiającą łatwe jej zdjęcie dla 

wykonania robót nawierzchniowych.  

17. Żłobek stanowiący urządzenie zabezpieczające na przejeździe swobodne przejście 

obrzeży kół pojazdu szynowego pomiędzy pokryciem przejazdu ułożonym wewnątrz 

toru a szynami powinien odpowiadać łącznie następującym warunkom: 

a) jego szerokość mierzona od górnej powierzchni główki szyny na głębokości 14 mm 

dla kolei normalnotorowych wynosi:   

 w torach prostych i na łukach o promieniu 350 m lub większym – co najmniej 67 

mm,   

 na łukach o promieniu 250 m do 350 m - co najmniej 75 mm,   

 na łukach o promieniu mniejszym niż 250 m - co najmniej 80 mm,   

b) jego szerokość powinna być osiągnięta przez ułożenie równoległe do szyn toru 

odbojnic z drewna, szyn lub kątowników, 

c) jego głębokość przy największym dopuszczalnym zużyciu szyny, mierzona od 

powierzchni główki szyny, powinna być nie mniejsza niż 38 mm.   

18. Nawierzchnia kolejowa w obrębie przejazdu, powinna mieć ten sam standard 

konstrukcyjny, co nawierzchnia toru przylegającego do przejazdu.  
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19. Szerokość nawierzchni drogowej na przejeździe, powinna odpowiadać szerokości drogi 

przed przejazdem.  

20. Z obu stron przejazdu dojazdy, powinny być poziome lub o pochyleniu nie większym 

niż 2,5‰, o długości nie mniejszej niż 26 m licząc od skrajnej szyny. W przypadkach 

uzasadnionych warunkami miejscowymi, za zgodą właściwej jednostki zarządzającej 

drogami publicznymi, dopuszcza się odstępstwo od wyżej wymienionego warunku, 

jeżeli nie spowoduje to pogorszenia bezpieczeństwa ruchu. 

21. W obrębie przejazdu nie można stosować opórek przeciwpełznych.  

22. Podtorze w rejonie przejazdu, powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym, z zachowaniem obowiązującego profilu podłużnego  

i przekrojów poprzecznych. 

23. Przejazd kolejowy nie może znajdować się na odcinku krzywej przejściowej. 

24. Rozjazd jest konstrukcją torową wykonaną z szyn kolejowych, umożliwiającą przejazd 

pojazdów szynowych z jednego toru na drugi z określoną prędkością. 

25. Rozjazd składa się ze zwrotnicy, krzyżownicy szyn łączących zwrotnicę  

z krzyżownicą, kompletu podrozjazdnic i zamknięcia nastawczego (rys.5). 

 

Rys. 5. Schemat rozjazdu 

0-środek geometryczny rozjazdu; 1-styki przediglicowe; 2-styki poza krzyżownicą 3-iglice; 4-ostrza iglic;  

5-końce iglic; 6-opomice; 7-krzyżownica; 8-szyny skrzydełkowe; 9-kierownice; 10-szyny łączące 

26. Rodzaje i typy rozjazdów stosowane na bocznicy:  

 zwyczajny pojedynczy typu Rz S49 skos 1:9 R-190;  

 zwyczajny pojedynczy typu Rz S49 skos 1:9 R-300; 

 zwyczajny pojedynczy typu Rz S42 skos 1:9 R-205; 

 zwyczajny pojedynczy typu Rz S42 skos 1:9 R-190; 

 krzyżowy podwójny Rkpd S49 skos 1:9 R-190; 

 skrzyżowanie torów SK S49 skos 1:4,444. 
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27. Wszystkie części zwrotnika i latarni powinny znajdować się poza skrajnią budowli. 

Jeżeli nie można tego osiągnąć z powodu zbyt małej odległości pomiędzy osiami torów, 

zwrotnik powinien być umieszczony poza torem sąsiednim, a jego cięgło odpowiednio 

wydłużone.  

28. W rozjazdach stosownych na bocznicy stosowane są zamknięcia nastawcze typu 

suwakowego i hakowego. Zadaniem zamknięć nastawczych jest zapewnienie 

prawidłowego położenia iglic względem opornic.  

29. Opis zamknięcia nastawczego suwakowego: 

 zamknięcie suwakowe, znajduje się przy początku iglic (rys.6). Zamknięcie 

suwakowe składa się z dwóch zespołów zamknięć iglicowych, z których każdy ma 

prowadnicę oraz klamrę. Obydwa te zespoły są połączone suwakiem, stanowiącym 

ściąg iglicowy. Prowadnice są przymocowane do opornic i służą do prowadzenie 

suwaka i klamer, klamry zaś – przegubowo do stopek iglic za pomocą sworzni. Na 

suwaku jest urządzenie ograniczające jego skok i zapobiegające całkowitemu 

wysunięciu się suwaka z prowadnic. 

 

Rys. 6. Zamknięcie suwakowe 
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30. Opis zamknięcia nastawczego hakowego: 

 Zamknięcie nastawcze hakowe znajduje się przy początku iglic i umieszczone 

jest zazwyczaj między 2 i 3 podrozjazdnicą (rys. 7). Zamknięcie hakowe składa 

się z dwóch zespołów zamknięć iglicowych, z których każdy wbudowany jest 

przy iglicy, oraz ze ściągu iglicowego P. Każdy zespół zamknięć iglicowych 

składa się z haka HL lub HP oraz opórki OL lub OP. Hak przymocowany jest 

przegubowo jednym ramieniem do łapki iglicowej ŁL lub ŁP, przytwierdzonej 

do iglicy, a drugim ramieniem RL lub RP (zwanym nastawczym) połączony jest 

ze ściągiem iglicowym „P". Opórka OL, OP przymocowana jest do opornicy OPL 

i OpP. Na jednym końcu ściągu iglicowego, w miejscu jego połączenia z 

ramieniem napędnym haka, osadzone jest przegubowo cięgło „n", które łączy 

zamknięcie nastawcze ze zwrotnikiem przy ręcznym nastawianiu zwrotnic. 

Haki mają przylgę, która ma za zadanie ograniczenie jego ruchu obrotowego. 

 

 

 

Rys. 7. Zamknięcie hakowe 
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31. Wszystkie rozjazdy na bocznicy, powinny być ponumerowane zgodnie z planem 

schematycznym. Numery rozjazdów należy nanieść na wskaźniki zwrotnicowe. 

32. Rozjazdy powinny być zaopatrzone we wskaźniki zwrotnicowe, z wyjątkiem rozjazdów 

nie wymagających tych wskaźników, wykazanych w regulaminie bocznicy. 

33. Do ręcznego nastawiania zwrotnic i wykolejnic służy zwrotnik wraz z przeciwwagą 

(rys.8). W rozjazdach zwyczajnych i krzyżowych pojedynczych zwrotnik służy 

jednocześnie do poruszania latarni zwrotnicowej. 

Budowa i działanie zwrotnika jest następujące. Podczas przekładania przeciwwagi  

z położenia I do położenia II występ znajdujący się w dolnej części dźwigni 4 naciska na ramię 

dźwigni nastawczej 5, wskutek czego dolne ramię dźwigni nastawczej przesuwa pręt 

nastawczy w prawo o 220 mm a oś pionowa 8, powoduje obrót latarni. Ciężarek 2 zapewnia 

utrzymanie położenia końcowego zwrotnicy, a przy rozpruciu zwrotnicy-doprowadzenie iglic 

do jednego z położeń krańcowych. 

 

Rys. 8. Zwrotnik wraz z przeciwwagą  

34. Skrajnia budowli 

 Skrajnia budowli jest to zarys figury płaskiej, stanowiący podstawę do określania 

wolnej przestrzeni dla ruchu pojazdów szynowych, na zewnątrz której, powinny 

znajdować się wszelkie budowle, urządzenia i przedmioty położone przy torze. 



Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

 

 20 

 Wymiary skrajni w kierunku pionowym liczy się w [mm] od powierzchni główki 

szyny, a w kierunku poziomym - od osi toru, 

 Skrajnię budowli oraz wybrane parametry wolnej przestrzeni stosowane na 

istniejących liniach kolejowych regulują postanowienia Polskiej Normy  

PN-69 K-02057 oraz przepisy UIC (rys. 9). 

 

Skrajnia typu A na torach bez trakcji elektrycznej 
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Skrajnia typu B na torach zeletryfikowanych z siecią górną, dla budowli i urządzeń istniejących 
 

 

Rys. 9. Skrajnia budowli 

a – 135mm dla przedmiotów nieruchomych stale połączonych z szyną jezdną, 

a – 150mm dla pozostałych przedmiotów nieruchomych, 

b – 41mm dla kierownic przy krzyżownicach rozjazdów i skrzyżowaniach torów, 

b – 47mm dla kierownic przy krzyżownicach rozjazdów i skrzyżowaniach torów, z 

nominalnym poszerzeniem toru na krzyżownicy, 

b – 67mm dla pozostałych przedmiotów nieruchomych w innych przypadkach, dla  

torów w łukach o promieniu R<250 m należy do wymiaru „b" dodać  

wartość poszerzenia. 
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35. Wymagania uzupełniające skrajni budowli. 

 na mostach o długości do 10 m z torem na podsypce, w konstrukcjach skrzynkowych 

i na przepustach, odległość dolnego obrysu skrajni DE powinna wynosić nie mniej 

niż 700 mm poniżej główki szyny, 

 na mostach z jazdą górą z obniżonym chodnikiem, położenie punktów C i D, należy 

przyjąć na poziomie chodnika, 

 skrajnię budowli z zastosowaniem wolnych przestrzeni w konstrukcjach 

skrzynkowych długości powyżej 20 m, liczonych po torze wewnątrz skrzynki wraz z 

równoległymi skrzydłami, należy określać jak dla tunelu, a do długości 20 m należy 

stosować wolną przestrzeń oznaczoną linią ABC, 

 AB – na przystankach,  

 FG - na stacyjnych torach głównych zasadniczych i dodatkowych oraz na obiektach 

mostowych długości poniżej 20 m lub długości powyżej 20 m z jazdą dołem, jeżeli 

istnieje wolna przestrzeń w płaszczyźnie dźwigara głównego, 

 HI- na torach stacyjnych, z wyjątkiem torów głównych zasadniczych i dodatkowych. 
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II. DIAGNOSTYKA NAWIERZCHNI 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Diagnostyka nawierzchni na bocznicy obejmuje: oględziny, badania i pomiary, analizę, 

ocenę i interpretację wyników, opracowanie wniosków i zaleceń eksploatacyjnych oraz 

utrzymaniowych, rejestrację i archiwizację wyników badań i pomiarów.  

2. Wyniki badań diagnostycznych stanowią między innymi podstawę do podejmowania 

decyzji w zakresie: wnioskowania trwałej lub okresowej zmiany parametrów 

techniczno - eksploatacyjnych lokalne ograniczenia prędkości, określania rodzaju, 

zakresu, miejsca i terminu przeprowadzenia napraw.  

§2  Diagnostyka toru 

1. Pomiary i ocena stanu toru. 

Stan toru oceniany jest na podstawie wyników:  

1) pomiaru podstawowych parametrów charakteryzujących położenie toków 

szynowych, 

 szerokości toru,  

 różnic wysokości toków szynowych (przechyłki). 

2) pomiaru dodatkowych parametrów toru obejmującego:  

 nierówności poziome toków szynowych, 

 nierówności pionowe toków szynowych,  

 wartości luzów w stykach toru klasycznego. 

2. Graniczne wartości parametrów konstrukcyjnych torów wynoszą: 

 przy zwężeniu toru - szerokość nie mniejsza niż 1425 mm, 

 przy poszerzeniu toru - szerokość nie większa niż 1470 mm,  

 wichrowatość mierzona na bazie 5m nie większa niż 7%o 

3. Diagnostyka elementów nawierzchni ma na celu określenie ich stanu technicznego, 

zużycia oraz ustalenie ewentualnego zakresu robót niezbędnych do wykonania dla 

utrzymania toru. Ocenę elementów nawierzchni przeprowadza się w trakcie oględzin  

i przeglądów.  
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4. Częstotliwość oraz osoby odpowiedzialne za dokonywanie obchodów torów  

i rozjazdów reguluje regulamin pracy bocznicy kolejowej. Obchody torów powinny być 

przeprowadzane raz w miesiącu. Wyniki obchodów powinny być zapisane w książce 

kontroli obchodów (wzór w załączniku nr 7 do niniejszej instrukcji). Fakt wykonania 

obchodu torów powinien być również zarejestrowany w Dzienniku oględzin rozjazdów. 

Pracownik wykonujący obchód powinien zgłosić stwierdzone usterki osobie 

odpowiedzialnej za transport kolejowy na bocznicy. 

5. Badania elementów nawierzchni - pomiary dokonuje się w cyklu rocznym w czasie 

przeglądu technicznego bocznicy, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

6. Pomiary mogą być wykonywane toromierzami uniwersalnymi lub toromierzami 

wózkowymi. 

7. Wyniki pomiarów należy odnotowywać w dokumentacji stanu technicznego 

nawierzchni – książka kontroli stanu toru (wzór w załączniku nr 2 do niniejszej 

instrukcji), zaś usterki i zalecenia, w protokole z przeglądu infrastruktury kolejowej 

bocznicy. 

8. Wielkości dopuszczalnych odchyłek parametrów geometrycznych toru  

w zależności od maksymalnej prędkości przedstawia tabela nr 5. 

Tabela nr 5  
Wielkości dopuszczalnych odchyłek parametrów geometrycznych toru dla pomiarów toromierzem ręcznym 

Prędkość [km/h] 
Różnica w nominalnej 
szerokości toru [mm] 

Różnica w wysokości 
położenia toków [mm] 

Różnica luzu w stykach na tym 
samym złączu: max/min. [mm] 

40 +20, -9 25 5 

30 +25, -9 25 5 

20 +35,-10 25 5 

Wielkości dopuszczalnych odchyłek parametrów geometrycznych toru dla pomiarów toromierzem 
elektronicznym 

Prędkość 

[km/h] 

Odchyłki szerokości 
Wichrowatość na 

bazie 5 m [mm] 

Nierówności 

poziome [mm] 

Nierówności 

pionowe [mm] Poszerzenia 

[mm] 

Zwężenia 

[mm] 

20 32 10 30 53 50 

30 25 9 25 44 40 

40 20 9 23 35 35 
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§3 Diagnostyka rozjazdów 

1. Diagnostyka rozjazdów obejmuje:  

 oględziny zewnętrzne rozjazdów, 

 badania techniczne rozjazdów. 

2. Częstotliwość oraz osoby odpowiedzialne za dokonywanie zewnętrznych oględzin 

rozjazdów reguluje regulamin pracy bocznicy kolejowej. Częstotliwość oględzin 

rozjazdów należy wykonywać jeden raz w tygodniu. 

3. Stwierdzone nieprawidłowości w czasie oględzin zewnętrznych rozjazdów odnotowuje 

się w dzienniku oględzin rozjazdów (wzór w załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji). 

Dziennik oględzin rozjazdów znajduje się u osoby odpowiedzialnej za transport 

kolejowy na bocznicy. 

4. Badanie techniczne rozjazdów dokonuje się dwa razy w roku. Raz w zakresie przeglądu 

technicznego obiektu budowlanego, jakim jest bocznica, dokonywane jest przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia budowlane. Badania techniczne rozjazdów 

powinny być wykonywane wiosną i jesienią. 

5. Wyniki pomiarów odnotowuje się w metryce rozjazdu (wzór w załączniku nr 4 do 

niniejszej instrukcji); stwierdzone nieprawidłowości i zalecenia odnotowuje się  

w protokole z przeglądu. Fakt wykonania technicznego badania rozjazdów należy 

zarejestrować w dzienniku oględzin rozjazdów (załącznik 3). Dziennik oględzin 

rozjazdów znajduje się u osoby odpowiedzialnej za transport kolejowy na bocznicy. 

6. Oględziny przeprowadza się wzrokowo, celem stwierdzenia jaki jest: 

 ogólny stan rozjazdu, pod względem utrzymania go w porządku i czystości,  

a szczególnie żłobków w krzyżownicy i kierownicach oraz wolnych przestrzeni 

między iglicami i opornicami, 

 stan iglic - ze szczególnym uwzględnieniem, czy nie mają pęknięć i wyszczerbień 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu, 

 stan przylegania iglic do opornic, 

 stan i właściwe działania zamknięć nastawczych, 

 stan zamocowania prętów nastawczych ściągów iglicowych, sworzni, nitów  

i zawleczek, 

 stan dokręcenia śrub i wkrętów, 
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 stan nasmarowania zwrotnic, 

 stan oraz właściwe działanie wskaźników zwrotnicowych i wykolejnicowych.  

7. Badanie techniczne rozjazdów obejmuje rewizję stanu technicznego wszystkich części 

konstrukcyjnych i układu geometrycznego wymienionych urządzeń, sprawności ich 

działania, stanu utrzymania oraz pomiaru szerokości toru, przechyłki i żłobków  

w miejscach wskazanych w arkuszach technicznego badania rozjazdów.  

Badania ogólnego stanu rozjazdu:  

 w ramach badania technicznego rozjazdu, należy wykonać czynności należące do 

oględzin rozjazdu,  

 należy dokonać dokładnych pomiarów szerokości torów i żłobów oraz przechyłki 

toru w miejscach podanych w metrykach z badania technicznego rozjazdów,  

 stwierdzone przekroczenia należy odnotować w protokole oraz w arkuszach 

badania technicznego rozjazdów jako usterki wymagające usunięcia.  

 należy sprawdzić stan przytwierdzeń rozjazdu do podrozjazdnic oraz wszystkich 

połączeń śrubowych, 

 należy sprawdzić stan podrozjazdnic, ich podbicie i obsypanie podsypką, 

Badanie stanu zwrotnic. Podczas tego badania należy sprawdzić: 

 czy iglice nie są pęknięte, wyszczerbione, zwichrowane, skrzywione lub uszkodzone 

w inny sposób oraz czy powierzchnie toczne iglic i opornic leżą w jednym poziomie, 

 przyleganie iglic do opornic - czy luz między iglicą a opornicą w ostrzu iglicy nie 

przekracza 1,0 mm, 

 przyleganie iglic do opórek iglicowych - czy luz między iglicą a opórkami iglicowymi 

nie przekracza 2 mm, 

 przyleganie iglic do płyt ślizgowych - luz między stopką iglicy a powierzchnią 

ślizgową nie może przekraczać 2 mm, na nie więcej niż 50% płyt ślizgowych, 

 stan osad czopowych i zamocowania w nich iglic, przyspawania podkładek i łożysk w 

płytach; 

 czy iglice nie mają ruchów w kierunku pionowym w osadach czopowych i na płytach 

ślizgowych,  
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 prawidłowość przylegania haka do opórki w zamknięciach hakowych i głowicy 

klamry do opórki zamknięcia (prowadnicy) w zamknięciach suwakowych (luz nie 

powinien być większy niż 3 mm), 

 czy stopka haka w położeniu zamkniętym (w zamknięciach hakowych) nie wystaje 

poza krawędź opórki więcej niż 5 mm i obejmuje opórkę na długości nie mniejszej 

niż 60 mm, 

 czy w zamknięciach hakowych sworznie łączące hak z iglicą i ściągiem iglicowym,                   

a w zamknięciach suwakowych sworznie łączące klamrę z iglicą w rozjazdach 

leżących w torach głównych są zanitowane, a w torach pozostałych zabezpieczone 

zawleczkami oraz czy wszystkie sworznie bezpieczeństwa są zanitowane i czy nie 

występują nadmierne luzy w połączeniach sworzniowych, 

 czy odległość iglicy odsuniętej od opornicy przy pierwszym zamknięciu jest 

jednakowa po obu stronach zwrotnicy i jest zachowana jej przepisowa wielkość 

(140, 150 lub 160 mm w zależności od rodzaju zamknięcia), 

 czy styki przediglicowe leżą na jednej prostej prostopadłej do osi toru,  

 czy długości ściągów iglicowych, drążków suwakowych i prętów nastawczych są 

prawidłowe;  

 stan przytwierdzenia opórek i prowadnic zamknięć zwrotnicowych,  

Badanie krzyżownic. Podczas badania należy sprawdzać i mierzyć: 

 stan dzioba i szyn skrzydłowych oraz wielkość ich zużycia w miejscach 

charakterystycznych (początek dzioba oraz w miejscach załomu profilu podłużnego). 

Pomiar zużycia krzyżownicy wykonuje się za pomocą liniału i suwmiarki  

z głębokościomierzem łub klina pomiarowego. Pomiary powinny być wykonywane 

także w miejscach widocznego największego zużycia krzyżownicy, a wielkość zużycia 

nie powinna przekraczać dopuszczalnych wartości, 

 stan wkładek i śrub w krzyżownic, 

 stan i wielkość zużycia kierownicy, maksymalne zużycie boczne - 4 mm, 

 stan wkładek i śrub w kierownicach mocowanych do szyn oraz stan mocowań 

kierownic do koziołków i płyt żebrowych, 

 szerokość toru w krzyżownicy na obu kierunkach jazdy, 
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 szerokość i głębokość żłobków w krzyżownicy i przy kierownicach, oraz wielkość 

spływów metalu w dziobie i szynach skrzydłowych, 

 prawidłowe położenie na podkładkach, stan przytwierdzenia krzyżownicy  

i kierownic do podrozjazdnic i podkładek oraz stan przekładek, 

 prostoliniowość wzajemnego położenia krawędzi tocznych dzioba i szyn 

skrzydłowych. 

Dopuszczalne zużycie części rozjazdów: 

 Dopuszczalne pionowe zużycie iglic, opornic, szyn skrzydłowych i dziobów 

krzyżownic oraz szyn łączących wynosi 12 mm, 

 W razie występowania jednocześnie bocznego zużycia części rozjazdu, dopuszczalne 

zużycie pionowe powinno być zmniejszone o połowę zużycia bocznego, 

 Dopuszczalne zużycie boczne części rozjazdu dla rozjazdów typu S49 wynosi 10 mm, 

pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone odchyłki dopuszczalne szerokości toru 

w rozjeździe podane w załączniku 4 oraz tabeli 6, 

 Jeżeli wymienione warunki nie są zachowane oraz dla innych typów rozjazdów, 

dopuszczalne zużycie boczne wynosi 5 mm, 

 Zużycie pionowe krzyżownic należy liczyć łącznie z miejscowym wybiciem materiału, 

 Dopuszczalne boczne zużycie kierownic wynosi 4 mm. Przy większym zużyciu 

kierownicę należy wymienić lub zestrugać wkładki łączące kierownicę z szyną 

toczną, 

 Dopuszczalne zużycie wkładek mierzy się bezpośrednio przez pomiar szerokości toru 

i żłobków zgodnie z arkuszem technicznego badania rozjazdów. Jeżeli wymiary 

przekroczą dopuszczalne odchylenia, należy pomiędzy wytarte wkładki a szynę 

toczną założyć przekładki z blachy odpowiedniej grubości lub też zużyte wkładki 

wymienić na nowe. 

Przypadki awaryjnej konieczności wymiany rozjazdu lub jego części, które zagrażają 

uszkodzeniu bądź zniszczeniu rozjazdu wywołanego np. wykolejeniem taboru oraz w razie 

wykrycia następujących uszkodzeń i wad części składowych lub akcesorii rozjazdowych:  

 pęknięcie iglicy, opornicy lub szyny łączącej, 

 wyszczerbienie iglicy, przy których zachodzi niebezpieczeństwo najechania obrzeża 

koła przez iglicę na opornicę lub mogące spowodować pęknięcie iglicy, 
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 rozłączenie się iglic, 

 pęknięcie części składowej połączenia iglicy z szyną łączącą, 

 pęknięcie klamry, prowadnicy lub innych elementów w suwakowym zamknięciu 

nastawczym albo pęknięcie haka, łapki iglicowej, opórki lub podpórki w hakowym 

zamknięciu nastawczym, brak bolca, śruby lub opórki, ograniczającej przesuw 

suwaka w suwakowym zamknięciu nastawczym, zdarcie gwintów śrub 

przymocowujących prowadnice zamknięć nastawczych suwakowych do opornic, 

 pęknięcie krzyżownicy (dzioba lub szyny skrzydłowej),  

 rozerwanie się śruby przy kierownicy.  

Dopuszczalne parametry rozjazdu reguluje załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji oraz tabel 6. 

Tabela 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów geometrycznych rozjazdów 

Odchyłki dopuszczalne w rozjazdach w torze zasadniczym [mm] 

a, b, c, d, k, k1 e- e6 h– h3 
i– 
i11 

f– f5 
m, 
m1 

z – 
z3 

Warunek 

+8/-4 +8/-4 +8/-4 +8/-4 +8/-4 +8/-4 +7/-4 +7/-4 ≥1389 +5/-2 ≥58 e-h-i<1357 

Odchyłki dopuszczalne w rozjazdach w torze zwrotnym [mm] 

Promień rozjazdu [m] c1, d1,  

190, 205 +14/-3 

300 +10/-3 

Odchyłki dopuszczalne różnicy wysokości toków szynowych (przechyłki) 
[mm] 

+12/-12 

Odchyłki dopuszczalne wichrowatości [mm] 17 

Szerokość żłobka [mm] min. 38 

Badanie torów łączących w rozjazdach i połączeniach rozjazdowych. Podczas badania torów 

łączących należy sprawdzić: 

 szerokość toru w miejscach podanych w arkuszach badania technicznego, 

 przechyłkę w rozjeździe, 

 stan szyn łączących, łubków i śrub łubkowych lub połączeń spawanych, 

 stan przytwierdzenia szyn do podrozjazdnic (podkładów), 

 stan podbicia podrozjazdnic i podkładów. 

§4 Diagnostyka przejazdów 

1. Badania diagnostyczne przeprowadzane w rejonie przejazdów kolejowych obejmują 

sprawdzenie:  
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 stanu nawierzchni kolejowej i drogowej,  

 szerokości i stanu żłobków,  

 stanu odwodnienia przejazdu,  

 oświetlenia przejazdu – gdy przejazd jest oświetlany,  

 stanu i kompletności oznakowania przejazdu od strony toru i od strony drogi,  

 badania, należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku. 
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III. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT TOROWYCH  
I KONSERWACYJNYCH NA BOCZNICY 

§1 Zakres i zasady prowadzenia konserwacji nawierzchni 

1. Utrzymanie nawierzchni w stanie zapewniającym pełną sprawność toru kolejowego  

i bezpieczeństwo prowadzenia manewrów, wymaga wykonywania w sposób ciągły 

robót konserwacyjnych.  

2. Roboty konserwacji nawierzchni powinny być wykonywane przez pracowników 

zatrudnionych w transporcie kolejowym na bocznicy lub zlecane wyspecjalizowanym 

podmiotom gospodarczym.  

3. Do konserwacji toru zalicza się następujące roboty:  

 naprawa prowizoryczna pękniętej szyny, 

 wymiana uszkodzonych złączek,  

 dokręcanie śrub i wkrętów,  

 poprawianie szerokości toru,  

 podbijanie pojedynczych podkładów,  

 niszczenie i usuwanie roślinności i chwastów,  

 uzupełnianie podsypki.  

 wymiana podkładów. 

4. Do konserwacji rozjazdów zalicza się następujące zakresy robót:  

 usuwanie zanieczyszczeń i starego smaru,  

 smarowanie części trących rozjazdu, 

 dokręcanie śrub i wkrętów,  

 wymiana uszkodzonych lub uzupełnianie brakujących śrub i wkrętów, 

 regulacja zamknięć nastawczych,  

 niszczenie i usuwanie roślinności i chwastów,  

 uzupełnianie podsypki.  

5. Poza robotami wymienionymi w ust. 3 i 4, do robót konserwacyjnych zalicza się: 

 koszenie skarp i karczowanie drzew oraz krzewów, 

 czyszczenie rowów odwadniających, 
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 konserwację znaków drogowych.  

6. Podczas wykonywania robót konserwacyjnych, należy przestrzegać następujących 

warunków:  

 zachowania bezpieczeństwa prowadzenia pracy manewrowej,  

 właściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót 

 przestrzegania przepisów bhp 

 wykonywania prac poprawnie pod względem technicznym i technologicznym.  

§2 Zakres i zasady wykonywania robót utrzymania nawierzchni na bocznicy 

1. Roboty utrzymania nawierzchni, których nie zalicza się do konserwacji są remontami 

 i dzielą się na:  

 remont - naprawa bieżąca obejmująca roboty mające na celu utrzymanie 

sprawności technicznej i zapobieganie degradacji nawierzchni, takie jak:  

- regulacja położenia toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej, 

- wymiana pojedynczych elementów nawierzchni do 30% ogólnej liczby 

elementów na odcinku zakwalifikowanym do remontu - naprawy bieżącej,  

- naprawa ostateczna pękniętej szyny,  

- regeneracja elementów stalowych nawierzchni,  

- wymiana części rozjazdowych,  

- oczyszczanie i uzupełnianie podsypki.  

 remont - naprawa główna obejmująca roboty mające na celu przywrócenie 

sprawności technicznej nawierzchni określonej parametrami techniczno - 

eksploatacyjnymi, poprzez 

- ciągłą wymianę szyn,  

- ciągłą wymianę podkładów,  

- ciągłe oczyszczanie podsypki z jej uzupełnieniem i zagęszczeniem,  

- wymianę rozjazdu,  

- naprawę podtorza w zakresie ustalonym w protokole z przeglądu 

infrastruktury kolejowej na bocznicy 
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 remont - naprawa awaryjna, której celem jest usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 

awarii nawierzchni lub katastrof kolejowych i jak najszybsze przywrócenie ruchu  

z określonymi parametrami eksploatacyjnymi.  

 Remonty - naprawy główne powinny być prowadzone w oparciu o projekt 

budowlany opracowany zgodnie z wymogami "Prawa budowlanego".  

§3 sposoby wykonywania niektórych prac w utrzymaniu nawierzchni 

1. Zabezpieczenie pękniętej szyny  

 Zabezpieczenia pękniętej lub uszkodzonej szyny dokonuje się poprzez wykonanie:  

- naprawy natychmiastowej - zapewniającej możliwość przejazdu składu 

manewrowego,  

- naprawy prowizorycznej - zapewniającej bezpieczne prowadzenie ruchu 

manewrów do czasu naprawy ostatecznej 

- naprawy ostatecznej.  

 Dla dokonywania naprawy natychmiastowej lub prowizorycznej pękniętej szyny, 

należy przygotować wstawki szynowe o długościach 6m. Sposoby zabezpieczenia 

szyny przedstawia tabela nr 7.  

 Wycięcie uszkodzonej szyny i wykonanie otworów w szynie w celu złubkowania jej 

ze wstawką szynową, powinno być wykonywane wyłącznie mechanicznie. 

Niedopuszczalne jest cięcie szyny i wypalanie otworów palnikiem.  

 

Tabela 7. Sposoby zabezpieczenia szyn   

Ty
p

 u
sz

ko
d

ze
n

ia
 

O
p

is
 p

o
w

st
ał

e
go

 

u
sz

ko
d

ze
n

ia
 

 

Sposób zabezpieczenia 

Warunki 
prowadzenia 

ruchu pociągów 
zależnie   

od lokalizacji  
uszkodzenia 
(pęknięcia) 

 

M
ie

js
ce

 

p
ę

kn
ię

ci
a 

(u
sz

ko
d

ze
n

ia
) 

1 Pęknięcie z 
powstaniem 
szczeliny do 
30 mm 

Pęknięcie nad 
podkładem 

 

 

umocowanie 
stopki szyny za 
pomocą 
wkrętów lub 
śrub 
stopowych po 
obu stronach 
pęknięcia 
 

można przepuścić 
pociągi z 
prędkością nie 
większą niż: 
 
I - 10 km/h na 

prostej i łukach, 
przy obserwacji 
przejazdu 
pociągu 
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II - 20 km/h na 

prostej i   

      łukach o R800 
m 

   - 10 km/h na 
łukach  
  o R < 800m 

2 Pęknięcie z 
wykruszeniem 
główki szyny 
na długości 
do 0,25 m 

Pęknięcie         
w styku z 
wykruszeniem 

 

 
 
 

 
 
uzupełnienie 
ubytku 
materiału 
szyny częścią 
wykruszoną 
 
 

można przepuścić 
pociągi z 
prędkością nie 
większą niż: 
- 10 km/h na 

prostej i łukach 

o R800 m 
- 25 km/h na 
łukach o  

   R 800 m przy        
   obserwacji 
   przejazdu 
pociągu 

3 Pęknięcie z 
wykruszeniem 
główki szyny 
do długości 
0,25 m 

Pęknięcie na 
długości toku 
szynowego 
( nad 
podkładem 
lub w okienku 
między 
podkładami) 

 

 

 
zamocowanie 
przytwierdzeń, 
zamocowanie 
łubków z 
zastosowaniem 
imadeł; 
uzupełnienie 
ubytku 
materiału 
szyny częścią 
wykruszoną 

 
można przepuścić 
pociągi z 
prędkością nie 
większą niż: 
 
- 10 km/h na 

prostej i na łuku 

o R800 m; 
    na łukach o  
    R <800 m przy     
    obserwacji 
przejazdu     
    pociągu 

4 Pęknięcie z 
powstaniem 
szczeliny do 
30 mm 
(bez ubytku 
materiału w 
przekroju 
szyny) 

Pęknięcie nad 
podkładem 

 

 
 

 

umocowanie 
stopki szyny za 
pomocą 
wkrętów lub 
śrub 
stopowych, 
zabezpieczenie 
łubkami i 
imadłami 
 
 
 
 
 

można przepuścić 
pociągi z 
prędkością nie 
większą niż: 
 
I – 30 km/h na 

prostej i łukach 

o R 800 m 
  - 10 km/h na 
łukach o  
     R<800 m 
 
II – 40 km/h na 

prostej i łukach  

o R800 m 
    - 30 km/h na 

łukach  
o R < 800 m 
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5 Pęknięcie z 
powstaniem 
szczeliny do 
30 mm 
(bez ubytku 
materiału w 
przekroju 
szyny) 

Pęknięcie nad 
podkładem 

 

 

 

umocowanie 
stopki szyny za 
pomocą 
wkrętów lub 
śrub stopowych; 
wykonanie 
otworów do śrub 
łubkowych; 
połączenie 
łubkami i 
śrubami 
łubkowymi 

można przepuścić 
pociągi z 
prędkością nie 
większą niż: 
 
I - 40 km/h na 

prostej i łukach  

o R800 m 
  - 30 km/h na 
łukach o  
    R <800 m 
II- 40 km/h na 

prostej i łukach   

o R800 m 
  - 40 km/h na 
łukach o  
     R < 800 m 

6 Pęknięcie z 
powstaniem 
szczeliny do 
30 mm 
 

Pęknięcie 
poprzeczne w 
okienku 
pomiędzy 
podkładami 

 
 
 

 

podparcie 
miejsca 
pęknięcia 
podkładem 
dodatkowym 
(długości min 
1m); 
zamocowanie 
przytwierdzeń 
typu K;  
zabezpieczenie 
łubkami i 
imadłami 

 
można przepuścić 
pociągi z 
prędkością nie 
większą niż: 
- 30 km/h na 

prostej i na łuku 

o R800 m; 
- 10 km/h na 
łukach o  
    R <800 m przy    
    obserwacji 
przejazdu  
    pociągu 

7 Pęknięcie z 
powstaniem 
szczeliny do 
30 mm 
 

Pęknięcie 
poprzeczne w 
okienku 
pomiędzy 
podkładami  

 
 
 

 

podparcie 
miejsca 
pęknięcia 
podkładem 
dodatkowym 
(długości min. 1 
m); 
wykonanie 
otworów do śrub 
łubkowych; 
zamocowanie 
przytwierdzeń 
typu K; założenie 
łubków, 
dokręcenie śrub 
łubkowych 

można przepuścić 
pociągi z 
prędkością nie 
większą niż: 
- 40 km/h na 

prostej i  łukach 

o R800 m; 
- 30 km/h na 
łukach o  
   R <800 m 

8 Pęknięcie na 
spawie 
termitowym 

  

 

wykonanie 
otworów do śrub 
łubkowych; 
założenie 
łubków 
wyprofilowanych 
obejmujących 
nadlewy spoiny; 
dokręcenie śrub 
łubkowych 

można przepuścić 
pociągi z 
prędkością nie 
większą niż: 
- 40 km/h na 

prostej i  łukach 

o R800 m; 
- 30 km/h na 
łukach o  
   R <800 m 
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2. Wymiana złączek 

 W razie wykrycia uszkodzonej (pękniętej) złączki, wymiana jej powinna być 

wykonana bezzwłocznie. Kryteria kwalifikacji złączek do usunięcia z toru 

przestawiono w tabeli 8. 

Tabela 8. Kryteria kwalifikacji złączek do usunięcia z toru 

Element Kryteria kwalifikacji 

Łubki 

- pęknięte 
- pogięte 
- o zużyciu wysokości większym niż 5,0 mm 
- z otworem odkształconym lub o średnicy większej niż 3,0 mm od średnicy 
nominalnej 

Śruby łubkowe 

- zgięte lub skrzywione 
- nie dające się dokręcić lub odkręcić, 
- z wytartym lub uszkodzonym gwintem na trzpieniu lub w nakrętce, 
- o zmniejszonej ponad 3,0 mm średnicy trzpienia w części nienagwintowanej  
- z pękniętą nakrętką 

Podkładki 

- złamane lub pęknięte 
- z oderwanym lub naderwanym żebrem 
- z żebrem wyrobionym ponad 3,0 mm 
- z otworem zniekształconym ponad 3,0 mm 
- z powierzchnią przylegania łapki wytartą ponad 2,5 mm 
- z powierzchnią górną wytartą ponad 2,0 mm 
- ze zmniejszoną grubością o ponad 25 %  

Śruby stopowe 
- skrzywione lub zgięte 
- nie dające się dokręcić lub odkręcić 
- z wytartym lub uszkodzonym gwintem na trzpieniu lub w nakrętce 

Łapki 
- pogięte i połamane 
- z powierzchniami przylegania wytartymi ponad 3,0 mm 
- z otworem odkształconym ponad 2,0 mm 

Wkręty 

- złamane, skrzywione lub zgięte 
- z trzpieniem skorodowanym ponad 2,0 mm 
- z gwintem skorodowanym ponad 1 ,5 mm 
- z odkształconą główką 

Pierścienie sprężyste 
- pęknięte 
- nie sprężynujące 

Łapki sprężyste 
- pęknięte 
- nie sprężynujące 

 Wymiana łubków powinna być wykonana tak, aby przed przejechaniem składu 

manewrowego, złącza każdego toku były skręcone co najmniej dwiema śrubami po 

jednej w każdej szynie. Przy wymianie łubków nie należy rozkręcać i zdejmować 

jednocześnie łubków w złączach przeciwległych lub złączach sąsiednich tego samego 

toku. Przy wymianie śrub łubkowych i pierścieni, można w jednym złączu wyjmować 

jednocześnie nie więcej niż po dwie śruby (dwie zewnętrzne lub dwie wewnętrzne).  

 Przed zakończeniem dziennej pracy, łubki muszą być skręcone wszystkimi śrubami.  
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 Wymiana podkładek powinna być tak wykonywana, aby przed przejazdem składu 

manewrowego szyny leżały na podkładkach przymocowanych do wszystkich 

podkładów co najmniej dwoma wkrętami po jednym z każdej strony szyny oraz co 

najmniej dwiema śrubami stopowymi na co drugim podkładzie. Codziennie, przed 

zakończeniem robót, wszystkie wkręty oraz śruby stopowe powinny być założone  

i dokręcone.  

 Wkręty, śruby stopowe, łapki i pierścienie mogą być wymieniane jednocześnie na 

nie więcej niż trzech sąsiednich podkładach i tylko w jednym toku szynowym.  

 W przypadku zniszczenia przekładek pod szyną lub ich przesunięcia, należy wykonać 

wymianę lub poprawienie położenia przekładek. Roboty te należy łączyć z wymianą 

śrub stopowych, łapek oraz zużytych lub uszkodzonych pierścieni.  

 W przypadku złamania, urwania wkręta lub kotwy w podkładzie betonowym, 

podkład należy wymienić.  

 Przy wymianie wkrętów, śrub stopowych i łubkowych oraz łubków, elementy te 

należy oczyścić i zakonserwować.  

3. Utrzymanie zamknięć nastawczych suwakowych 

- utrzymanie zamknięcia suwakowego powinno być staranne. Przy oględzinach  

i badaniach technicznych rozjazdów należy zwracać uwagę na prawidłowe 

zmontowanie i przymocowanie prowadnic do opornic oraz sprawdzać, czy 

działanie całego zamknięcia przebiega należycie i odbywa się lekko  

i prawidłowo, 

- zamknięcie suwakowe należy smarować w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie. Do smarowania należy używać oleju letniego Pm-

50/50, w okresie zimy oleju uniwersalnego Pm-30/50 (C-96-097) lub ich 

odpowiedników, 

- sworznie łączące klamry z iglicą należy dwa razy do roku wyjąć  

i nasmarować. Należy przy tym sprawdzić, czy ostęp iglicy od opornicy, 

wynoszący normalnie 150 mm lub 160 mm, jest jednakowy po obydwu 

stronach zwrotnicy. Jeżeli nie, to rozjazd należy wyregulować, 

- iglica dosunięta powinna należycie przylegać do opornicy. Dopuszczalny luz 

pomiarów przylegającą iglicą i opornicą nie może przekraczać 1 mm. 
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Dokładność przylegania sprawdza się podobnie jak przy zamknięciach 

hakowych, przez założenie pomiędzy koniec iglicy a opornicę blaszki                               

o grubości 1,0 mm, która po przestawieniu zwrotnicy i dosunięciu iglicy nie 

powinna dać się wyciągnąć. W razie stwierdzenia niedokładności należy je 

usunąć, 

- w zamknięciach suwakowych należy sprawdzać prawidłowe przyleganie 

głowicy klamry do prowadnic. Sprawdzanie to wykonuje się przez włożenie 

pomiędzy głowicę a prowadnicę drążka (rys. 10), którym odsuwa się klamrę 

od prowadnicy, 

 

Rys.10. Przyleganie głowicy klamry do prowadnic 

- jeżeli odsunięcie to jest większe niż 3 mm, to należy wówczas zamknięcie 

klamrowe doprowadzić do należytego stanu i luz wyrównać za pomocą tulejki 

mimośrodowej, a jeśli to okaże się niedostateczne, to przez podłożenie 

odpowiedniej podkładki pod osadę prowadnicy, 

- w zwrotnicach nastawianych z odległości należy badać ponadto prawidłowość 

zamknięcia suwakowego. Jeżeli iglica nie dochodzi do opornicy na 4 mm lub 

więcej, to zamknięcie suwakowe nie powinno dać się zamknąć. 

Gdy w zwrotnicach nastawianych z odległości, po włożeniu pomiędzy iglicę, a opornicę płytki 

stalowej grubości 4 mm na wysokości prowadnicy, głowica klamry zajdzie za prowadnicę, 
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dowodzi to, że zamknięcie suwakowe jest nieprawidłowe. Należy wówczas nieprawidłowe 

części naprawić lub wymienić. 

4. Utrzymanie zamknięć nastawczych hakowych 

- utrzymanie zamknięcia nastawczego hakowego powinno być staranne. 

Nieprawidłowe bowiem działanie tego zamknięcia powoduje przeszkody przy 

przestawianiu zwrotnicy oraz może spowodować niedokładne 

przytrzymywanie iglicy przy opornicy lub uszkodzenie samego zamknięcia, co 

jest niebezpieczne dla manewrów i może być przyczyną wykolejenia się 

taboru. 

- iglica dosunięta powinna należycie przylegać do opornicy. Dokładność 

przylegania sprawdza się przez założenie pomiędzy początkiem ostrza iglicy a 

opornicę blaszki o grubości 1,0 mm, która po przestawieniu zwrotnicy i 

dosunięciu iglicy nie powinna dać się wyciągnąć palcami. Jeżeli blaszka daje 

się wyciągnąć, to należy zbadać, czy koniec iglicy nie jest odgięty lub iglica nie 

jest zwichrowana oraz czy nie ma innej przyczyny nieprzylegania iglicy. 

Stwierdzone niedokładności należy usunąć. 

- haki powinny należycie przylegać do opórki, jak również dobrze ślizgać się po 

jej dolnej płycie. W razie przeszkód należy odpowiednio spiłować 

powierzchnię styku opórki z szyjką szyny, albo dać blaszaną podkładkę 

pomiędzy szyjką szyny i opórką. Nie należy natomiast spiłowywać walcowanej 

powierzchni haka lub opórki. Gdy hak z przylgą oprze się o podpórkę, to luz 

pomiędzy stopką haka i boczną powierzchnią ślizgową opórki nie powinien 

być większy niż 3 mm, aby przy przestawianiu zwrotnicy jak największa część 

przesuwu pręta napędowego była wyzyskana do zamknięcia zwrotnicy 

(rys.11). Jeżeli ten luz jest większy, to oznacza, że hak robi za duży kąt obrotu 

lub iglica przesunęła się względem opornicy. W tym przypadku, po 

stwierdzeniu, że iglice są na właściwym miejscu, należy przylgi odpowiednio 

dopasować. Stopka haka w stanie zamkniętym (rys. 12) zasadniczo powinna 

schodzić się z zewnętrzną krawędzią opórki lub w rozjazdach typu S42 

wystawać 4 mm poza nią, w żadnym zaś razie nie powinna wystawać więcej 

niż 5 mm, aby nie utrudniać rozpruwalności zamknięcia. Jeżeli zaś zachodzi za 



Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

 

 40 

daleko poza krawędź opórki, to przyczyną tego może być niewłaściwa 

szerokość toru przy iglicach, przesunięcie iglicy względem opornicy albo za 

duża długość ściągu iglicowego lub niewłaściwe ustawienie napędu 

zwrotnicowego. Nieprawidłowości te należy usunąć. 

 

Rys. 11. Luz pomiędzy stopką haka i boczną powierzchnią ślizgową opórki 

 

Rys. 12. Stopka haka w stanie zamkniętym 

- luźne sworznie należy wymienić na grubsze, a otwory wyrobione w haku  

i uchwytach wyrównać przez rozwiercenie. 

- w torach głównych zasadniczych i dodatkowych, sworznie łączące hak z iglicą      

i ściągiem iglicowym powinny być zanitowane,  

- w pozostałych rozjazdach - zabezpieczone zawleczkami. Aby zawleczki były 

widoczne, łatwo dostępne i umożliwiałyby obrót sworzni, są one przełknięte 

przez otwory w ściągach lub prętach napędowych. 
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- jeżeli hak obejmuje należycie opórkę, to odległość iglicy odsuniętej od 

opornicy, mierzona na osi opórki hakowej, powinna wynosić 140 +10 mm, 

przy czym odległość ta w żadnym przypadku nie może być mniejsza niż 120 

mm i większa niż 170 mm. 

- w obu bowiem końcowych położeniach zwrotnicy, położenie iglicy dosuniętej 

jest zawsze wyznaczone dokładnie, natomiast położenie iglicy odsuniętej jest 

w pewnych granicach zmienne, zależnie od drogi przesuwu pręta nastawczego 

przy przestawianiu zwrotnicy. 

- hak połączony z iglicą dosuniętą powinien obejmować walcowatą 

powierzchnię ślizgową opórki hakowej zamknięcia nastawczego na długości 

przynajmniej 60 mm. 

- przy sprawdzaniu zamknięcia nastawczego należy najpierw sprawdzić 

szerokość toru na początku iglic Następnie należy sprawdzić, czy jest 

zachowana przepisowa odległość iglicy odsuniętej od opornicy (140 + 10 mm) 

przy należytym położeniu zamkniętego haka w obu końcowych położeniach 

zwrotnicy. 

- jeżeli w tym przypadku odległość ta nie jest odpowiednia, należy sprawdzić 

długość ściągu iglicowego. Długość ta mierzona pomiędzy osiami sworzni 

powinna wynosić przy rozjazdach zwyczajnych typu S42 - 985 mm.Jeżeli ściąg 

iglicowy jest za długi, to hak zachodzi za daleko poza opórkę, wskutek czego 

utrudnione jest otwarcie haka przy rozpruciu zwrotnicy. Jeżeli zaś ściąg jest za 

krótki, to powstaje za duża odległość iglicy odsuniętej od opornicy. 

- wszystkie ruchome części zamknięcia nastawczego powinny być dokładnie 

oczyszczone i dobrze smarowane. 

- stan osad iglic wpływa również na prawidłową pracę zamknięć nastawczych                  

i dlatego, gdy osady te są nadmiernie wyrobione, iglica może przesuwać się 

względem opornicy i zamknięcia nastawcze hakowe mogą obejmować opórkę 

za dużo lub za mało, co utrudnia przestawianie zwrotnicy. Niedokładności 

wytarcia osady iglicowej należy usunąć, a w przypadku wytarcia ponad 10 mm 

należy wymienić osadę lub iglicę. 
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- należy usuwać przeszkody w działaniu zamknięć hakowych, spowodowane 

pełzaniem rozjazdu, biorąc pod uwagę poszczególne przypadki pełzania 

rozjazdów podane w następnych ustępach. 

- przy jeździe jednokierunkowej na ostrze powstaje pełzanie opornic i iglic                        

w kierunku jazdy, wskutek czego haki nasuwają się na najbliższą 

podrozjazdnicę. 

- przy jeździe jednokierunkowej z ostrza pełzają iglice i opornice również                          

w kierunku jazdy, przy czym haki mogą nasuwać się na podkładki lub na 

wkręty, bądź też na śruby przymocowujące podkładki. 

- przy jeździe dwukierunkowej przez zwrotnicę, pełzanie szyn wpływa na 

zmianę wzajemnego położenia opórki i osi sworznia łapki. 

- jeżeli powstaje pełzanie szyn przy iglicy dosuniętej i zamkniętej hakiem, to 

wówczas może nastąpić przesuw iglicy względem opornicy. Oś obrotu haka 

przesunie się wówczas względem osi opórki w kierunku początku rozjazdu lub 

w kierunku krzyżownicy, i wówczas hak zaciska się na opórce, utrudniając 

przestawianie zwrotnicy. Przy większym przesunięciu wynoszącym około 20 

mm, hak zostaje tak silnie przyciśnięty do opórki, że przestawianie zwrotnicy 

może stać się niemożliwe, a nawet wskutek naprężeń w haku może on 

pęknąć. 

- jeżeli powstaje pełzanie szyn przy iglicy odsuniętej, wówczas również może 

nastąpić przesuw iglicy względem opornicy i oś obrotu haka przesunie się 

względem osi opórki, wywołując utrudnienie przy zachodzeniu haka za opórkę 

w czasie przestawiania zwrotnicy. 

- w zamknięciach hakowych należy sprawdzić prawidłowe przyleganie haka do 

opórki. Sprawdzenie to wykonuje się za pomocą odpowiedniego drążka.  

Drążek wkłada się między hak a opórkę w miejscu wskazanym na rys. 13                                

i odsuwa się w nim hak od opórki. Jeżeli odsunięcie to jest większe niż 2 mm, 

należy wówczas zamknięcie nastawcze doprowadzić do należytego stanu 

przez wymianę zużytego haka, opórki lub sworznia, a jeżeli są one 

prawidłowe, należy włożyć pomiędzy opornicę i opórkę wkładkę lub 

zastosować inne odpowiednie środki. 
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Rys. 13. Sprawdzenie przylegania haka do opórki 

 

5. Dokręcanie śrub i wkrętów 

 Poluzowane śruby stopowe, łubkowe i wkręty należy dokręcać za pomocą 

zakrętarek lub kluczy. Typ zakrętarki lub klucza powinien być dobrany do śruby  

i wartości momentu z jakim ma być dokręcona. Wbijanie wkrętów młotem jest 

zabronione.  

 Przy dokręcaniu śrub i wkrętów należy przestrzegać następujących zasad:  

- dokręcanie należy przerwać, gdy główka wkręta dociśnie podkładkę lub 

stopkę szyny, 

- przy stosowaniu pierścieni sprężystych, pozostawić 1 mm luzu między 

zwojami pierścienia, 
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- po dokręceniu, wszystkie śruby zakonserwować smarem zabezpieczającym 

przed korozją 

 Ciągłe dokręcanie śrub i wkrętów powinno być wykonywane:  

- przed podbiciem stabilizacyjnym po naprawie głównej, 

- przy naprawach bieżących toru, 

 Zakres robót powinien być określony na podstawie dokonanego przeglądu. 

 Brakujące wkręty, śruby łubkowe i śruby stopowe uzupełniać na bieżąco. 

6. Regulacja szerokości toru  

 Przed robotami regulacji szerokości toru należy ustalić przyczynę przekroczenia 

dopuszczalnej odchyłki w szerokości toru:  

- jeżeli przyczyną jest rozpłaszczenie główki połączone ze spływem stali, 

poprawę szerokości uzyskuje się przez usunięcie spływów, 

- jeżeli przyczyną jest boczne zużycie główki szyny, szynę należy obrócić lub 

wymienić, 

- jeżeli przyczyną jest deformacja trwała szyny, szynę należy wymienić lub 

wyprostować za pomocą giętarki.  

 W pozostałych przypadkach konieczna jest zmiana miejsca przytwierdzenia 

podkładki lub szyny do podkładu.  

 Przy regulacji przytwierdzenia szyn do podkładów na dłuższych odcinkach toru, 

należy stosować ściągi szynowe zakładane przy co drugim podkładzie. Można 

wówczas wykonywać jednocześnie roboty na 20 podkładach. Podczas przejazdu 

składu manewrowego, szyna musi opierać się na wszystkich podkładkach.  

7. Smarowanie złączek, szyn oraz części rozjazdowych  

 Wszystkie połączenia śrubowe należy utrzymywać w stanie umożliwiającym ich 

rozkręcanie i zakręcanie oraz zabezpieczać przed korozją i zużyciem. W tym celu 

należy przeprowadzać okresowo rewizję i smarowanie komór łubkowych, łubków                     

i śrub łubkowych oraz wszystkich śrub w torach i rozjazdach w pozostałych torach - 

co najmniej raz na pięć lat 

 Jeżeli stan złączek, szyn i rozjazdów wymaga smarowania, roboty te należy 

przeprowadzać także przy wykonywaniu innych robót torowych. 
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 Powierzchnie tarcia części ruchomych rozjazdu powinny być czyszczone  

i smarowane, w porze zimowej smarami mrozoodpomymi.   

8. Wymiana pojedynczej szyny  

 Wymianę pojedynczych szyn w torze klasycznym wykonuje się jako: 

- robotę planową - w przypadku zużycia szyn przekraczającego dopuszczalne 

graniczne tolerancje, 

- robotę nieplanową - w przypadku wykrycia wady szyny zagrażającej 

bezpieczeństwu ruchu. 

 Do pojedynczej wymiany należy używać szyn starych użytecznych,  

z których usunięto odcinki ze stwierdzonymi wadami, tej samej długości i tego 

samego typu co szyny wymieniane, przestrzegając, aby rodzaj i stopień zużycia 

końców wymienionej szyny był taki sam jak szyn sąsiednich a różnica w położeniu 

powierzchni tocznych i bocznych nie była większa niż 1 mm. 

 Po zakończeniu robót wymiany, szyny (odcinki szyn) oraz złączki wyjęte z toru należy 

uprzątnąć z toru. 

9. Usuwanie nierówności pionowych toru 

 Roboty przy usuwaniu nierówności toru należy wykonywać przez podniesienie toru       

i podbicie podkładów. W zależności od długości toru zakwalifikowanego do 

usunięcia nierówności pionowych, roboty mogą być wykonywane ręcznie lub przy 

zastosowaniu maszyn.  

 Przy podnoszeniu toru na wysokość 0,06 m lub większą należy z obu stron 

podnoszonego toru wykonać rampy przejściowe o pochyleniu 1:1000 lub 

mniejszym. 

 Każdorazowo przed zakończeniem robót wszystkie podkłady muszą być podbite, 

okienka zasypane i uporządkowana podsypka.  

 Podbicie podkładów w miejscu nierówności toru należy sprawdzić następnego dnia   

i ewentualne niedokładności usunąć przed podjęciem dalszych robót.  

10. Oczyszczanie i uzupełnianie podsypki  

 Podsypkę należy oczyszczać, jeżeli nie zapewnia ona należytego odwodnienia, a jej 

stan oceniono jako bardzo zły. Kryteria oceny stanu podsyki przedstawiono w tabeli 

9. Oczyszczeniu podlega podsypka tłuczniowa. Zanieczyszczoną podsypkę ze żwiru, 
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pospółki lub klińca wymienia się na nową. Przed przystąpieniem do oczyszczania 

podsypki należy określić przyczyny jej zanieczyszczenia.  

 Przesiewanie lub wymianę podsypki ręcznie w ramach napraw bieżących. 

 Oczyszczanie powinno obejmować pełną pryzmę podsypki. Łącznie  

z oczyszczeniem podsypki należy wykonać ścięcie i wyprofilowanie ław torowiska. 

 Po oczyszczeniu, brakującą podsypkę należy uzupełnić do wymiarów 

odpowiadających normalnym profilom poprzecznym.  

 Po zakończeniu oczyszczania, przed wznowieniem ruchu, tor należy wyregulować                 

w płaszczyźnie pionowej i poziomej, podkłady podbić, a pryzmę podsypki 

oprofilować. 

Tabela 9. Kryteria oceny stanu podsypki 

Stan podsypki Kryteria kwalifikacji 

Dobry 

Brak wychlapek. Rzadko widoczne chwasty. Pełne obsypanie czół podkładów. 

Niezauważalne obsuwanie się podsypki od czół podkładów. Okienka zapełnione. 

Podsypka zagęszczona i ustabilizowana. Brak objawów pustych miejsc pod podkładami. 

Przeciętny 

Pojedyncze wychlapki - nie więcej niż na 2 sąsiednich podkładach w ilości nie większej 

niż do 15% podkładów. Silne zachwaszczenie. Pojedyncze podkłady z odsłoniętymi 

czołami do 2/3 do wysokości. 

Zły 
Wychlapki obejmujące 3 do 5 podkładów –razem w ilości do 30% podkładów. Duże 

zachwaszczenie. Braki podsypki w okienkach do wysokości 2/3 podkładów. 

Bardzo zły 

Wychlapki obejmujące więcej niż 5 podkładów – razem w ilości większej niż 30% 

podkładów. Puste okienka. Odsłonięte całkowicie czoła podkładów na długości 

większej niż 4 m. 

11. Profilowanie ław torowiska i czyszczenie rowów 

 Ze względów utrzymaniowych, zaleca się utwardzanie ław torowiska. Stosowana 

konstrukcja musi zapewnić właściwy odpływ wód opadowych z pryzmy podsypki  

i powierzchni podtorza. 

 Rowy należy utrzymywać w stanie zapewniającym swobodny odpływ wód. Dno  

i skarpy rowów powinny być wyprofilowane zgodnie z wymaganymi pochyleniami.  

 Uzupełnienie ubytków w skarpach oraz poszerzenia nasypów należy wykonać  

w sposób gwarantujący właściwe połączenie materiału nasypowego z gruntem 

skarpy. Przy mechanicznym utrzymaniu rowów dopuszcza się wyokrąglenie dna 

rowu. 

 Roślinność z ław torowiska i z rowów odwadniających należy usuwać. 

12. Niszczenie roślinności 
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 Usuwanie i niszczenie roślinności na całej szerokości pryzmy podsypki i ław 

torowiska powinno być wykonywane na torach w ramach konserwacji, jako 

czynność niezależna od innych robót. 

 Niszczenie roślinności należy wykonywać środkami chemicznymi posiadającymi 

świadectwo kwalifikacyjne do stosowania ich na torach kolejowych. 

 Chemiczne odchwaszczanie torów należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi 

stosowania używanych środków oraz instrukcją obsługi polewaczki lub urządzenia 

opryskowego. Praca polewaczki do chemicznego odchwaszczania torów jest 

prowadzona przez stałą obsługę, odpowiedzialną za właściwe przeprowadzenie 

zabiegu,  

 Dopuszcza się ręczne usuwanie roślinności przez karczowanie, wykoszenie lub 

pielenie. Roboty te należy wykonywać w okresie wczesnej wegetacji roślin, przed ich 

wyrastaniem i wysypywaniem nasion. Przed ukończeniem pracy dziennej należy 

usunąć roślinność poza obręb torowiska oraz w ustalony sposób utylizować. 

 W przypadku naruszenia pryzmy podsypki, należy ją oprofilować. 

13. Konserwacja znaków drogowych na przejazdach 

 Znaki drogowe powinny być utrzymywane w stanie gwarantującym ich czytelność. 

 Ustawienie i stan znaków sprawdza się na bieżąco w trakcie obchodów,  

i badań torów. Identyfikacja znaków w terenie jest wykonywana na podstawie 

dokumentacji i polega na sprawdzeniu prawidłowości i zgodności danych  

w dokumentacji z usytuowaniem znaku w terenie. 

 Prace konserwacyjne znaków drogowych obejmują: 

- oczyszczanie i zabezpieczanie przed korozją metalowych elementów znaku, 

- uzupełnianie znaków brakujących i odmalowywanie. 

14. Wymiana podkładów 

 Do wymiany kwalifikują się pojedyncze podkłady, dla których stwierdzono zużycie 

bardzo duże oraz podkłady betonowe z wyraźnymi pęknięciami (powyżej 50 % 

powierzchni przekroju poprzecznego). Kryteria oceny stanu podkładów 

przedstawiono w tabeli 10.  

 Celem wymiany podkładów jest przywrócenie odpowiedniego podparcia 

punktowego szyn. 
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 Pojedyncze podkłady wymienia się ręcznie, natomiast na długich odcinkach toru 

zaleca się wymianę w sposób zmechanizowany. 

 Jeżeli jest taka możliwość, podkłady wymienia się na podkłady staroużyteczne tego 

samego rodzaju. 

Tabela 10. Kryteria oceny stanu podkładów 

Element Kryteria kwalifikacji 

Łubki 

- pęknięte 
- pogięte 
- o zużyciu wysokości większym niż 5,0 mm 
- z otworem odkształconym lub o średnicy większej niż 3,0 mm od średnicy 
nominalnej 

Śruby łubkowe 

- zgięte lub skrzywione 
- nie dające się dokręcić lub odkręcić, 
- z wytartym lub uszkodzonym gwintem na trzpieniu lub w nakrętce, 
- o zmniejszonej ponad 3,0 mm średnicy trzpienia w części nienagwintowanej  
- z pękniętą nakrętką 

Podkładki 

- złamane lub pęknięte 
- z oderwanym lub naderwanym żebrem 
- z żebrem wyrobionym ponad 3,0 mm 
- z otworem zniekształconym ponad 3,0 mm 
- z powierzchnią przylegania łapki wytartą ponad 2,5 mm 
- z powierzchnią górną wytartą ponad 2,0 mm 
- ze zmniejszoną grubością o ponad 25 %  

Śruby stopowe 
- skrzywione lub zgięte 
- nie dające się dokręcić lub odkręcić 
- z wytartym lub uszkodzonym gwintem na trzpieniu lub w nakrętce 

Łapki 
- pogięte i połamane 
- z powierzchniami przylegania wytartymi ponad 3,0 mm 
- z otworem odkształconym ponad 2,0 mm 

Wkręty 

- złamane, skrzywione lub zgięte 
- z trzpieniem skorodowanym ponad 2,0 mm 
- z gwintem skorodowanym ponad 1 ,5 mm 
- z odkształconą główką 

Pierścienie sprężyste 
- pęknięte 
- nie sprężynujące 

Łapki sprężyste 
- pęknięte 
- nie sprężynujące 
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IV. UTRZYMANIE SIECI TRAKCYJNEJ 

§1Przeznaczenie i zakres stosowania 

1. Rozdział określa zasady utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej zasilanych napięciem 3 

kVDC będących w zarządzaniu spółki Koleje Śląskie.  

2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą instrukcją stosuje się obowiązujące 

przepisy dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

§2Rodzaje czynności technicznego utrzymania sieci trakcyjnej 

1. Na czynności utrzymania sieci trakcyjnej składają się: diagnostyka; obsługa techniczna: 

oględziny, serwis awaryjny; przeglądy: okresowe, naprawy. 

2. Celem utrzymania sieci trakcyjnej jest jej zapewnienie właściwych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych, utrzymanie w wyznaczonych standardach technicznych 

oraz dokonanie oceny jej sprawności technicznej. 

§3Cykle utrzymaniowe 

1. Cykle utrzymaniowe ustala zarządzający w zależności od stanu technicznego sieci oraz 

warunków eksploatacyjnych i środowiskowych. 

2. Diagnostyka wykonywana jest wyłącznie przez osoby upoważnione                                                  

i posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie elektromonter sieci trakcyjnej. 

3. Oględziny wykonywane są nie rzadziej, niż co 3 miesiące. 

4. Przeglądy wykonywane są nie rzadziej, niż co 24 miesiące. 

5. Dla torów z zawieszonym ruchem pociągów, przeglądów okresowych                                              

i inspekcyjnych nie wykonuje się. 

§4Oględziny 

1. Oględziny przeprowadza się w porze dziennej. Dopuszcza się obserwację wybranych 

elementów sieci trakcyjnej w porze nocnej. 
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2. Dokonanie oględzin i ujawnione nieprawidłowości powinny być odnotowane                                 

w „Książce oględzin". 

3. Jeżeli rozmiar ujawnionych nieprawidłowości zagraża bezpieczeństwu ruchu pociągów 

lub grozi awarią urządzeń sieci, dokonujący oględzin obowiązany jest zatrzymać 

pierwszy pojazd zbliżający się do miejsca zagrożenia oraz bezzwłocznie powiadomić 

kierującego manewrami (zarządzającego manewrami na danej infrastrukturze 

torowej), np. dyżurnego ruchu, ustawiacza, nastawniczego. Niezalenie od powyższego, 

dokonujący oględzin powinien jak najszybciej nawiązać łączność z kierownikiem 

bocznicy, zgłosić meldunek o stanie sieci jezdnej na danym odcinku i realizować ich 

polecenia. 

4. Przynajmniej raz w roku zarządzający dokonuje kontroli stanu technicznego urządzeń 

objętych obsługą techniczną. Z powyższej kontroli sporządza protokół. 

5. Przynajmniej raz na 5 lat zarządzający dokonuje „Kontroli stanu technicznego  

i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urządzeń".  

Z powyższej kontroli sporządza protokół. 

§5Przeglądy okresowe 

1. Przeglądy okresowe przeprowadza brygada robocza z pomostu pojazdu 

przystosowanego do prac na sieci trakcyjnej. 

2. Przeglądy okresowe wykonuje się przy wyłączonej i zabezpieczonej przed pojawieniem 

się napięcia sieci trakcyjnej. 

3. Zaleca się wykonywanie przeglądów okresowych w porze dziennej zmasowanymi 

środkami technicznymi. Z dokonanego przeglądu sporządzany jest protokół. 

4. Przeglądy okresowe obejmują także naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów 

sieci trakcyjnej, których stan techniczny może spowodować awarię sieci trakcyjnej. 
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Tabela 11. Zakres przeglądów okresowych 

Lp. Sprawdzane elementy sieci trakcyjnej 

1.  Wysokość zawieszenia przewodów jezdnych 

2.  Odsuw przewodów jezdnych i lin nośnych 

3.  Miejscowe zużycie przewodów jezdnych 

4.  Odległości od elementów uziemionych lub uszynionych 

5.  Odstępy izolacyjne 

6.  Przewody jezdne 

7.  Liny nośne, ustalające i odciągowe 

8.  Przewody wzmacniające i przewody napowietrznego uszynienia grupowego 

9.  Urządzenia naprężające 

10.  Wieszaki 

11.  Uchwyty odległościowe 

12.  Izolatory 

13.  Wysięgniki 

14.  Rozjazdy sieciowe i wspólna bieżnia 

15.  Osprzęt sieci 

16.  Połączenia elektryczne 

17.  Odłączniki i ich napędy 

18.  Odgromniki 

19.  Uszynienia, ograniczniki niskonapięciowe, 

20.  Konstrukcje wsporcze, odciągi, fundamenty oraz głowice fundamentowe 

21.  Osłony, tablice ostrzegawcze i wskaźniki 

§5Naprawy 

1. Naprawy planowe - planowe czynności mające na celu przywrócenie pierwotnych 

parametrów sieci trakcyjnej, których obniżenie nastąpiło wskutek zużycia. 

2. Naprawy awaryjne- polegają na usuwaniu uszkodzenia sieci trakcyjnej, które 

powodowało lub może spowodować wstrzymanie lub ograniczenie ruchu pociągowi 

wymaga natychmiastowej interwencji pogotowia sieciowego. Do napraw awaryjnych 

zalicza się wszelkie naprawy i uzupełnienia elementów sieci trakcyjnej, których 

konieczność wykonania stwierdzono podczas wykonywania oględzin lub przeglądów 

okresowych. 

§5Rodzaje dokumentacji utrzymania sieci trakcyjnej 

1. Użytkownik bocznicy powinien posiadać następującą dokumentację: 
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1) projekty sieci trakcyjnej, według których sieć została wybudowana; katalogi, tablice            

i wykresy montażowe - dotyczące typów i rodzajów sieci trakcyjnej; 

2) rysunki konstrukcyjne sieci jezdnej, zespołów, podzespołów i detali osprzętu; 

3) schematy sekcjonowania sieci trakcyjnej; 

4) paszporty urządzeń sieci trakcyjnej; 

5) plany izolacji torów i rozjazdów 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna być uaktualniana na bieżąco,  

z odnotowywaniem wykonanych zabiegów konserwacyjnych i naprawczych (wraz  

z określeniem zakresu napraw) oraz wyników pomiarów zużycia przewodów jezdnych. 

3. Wszelkie zmiany w schematach sekcjonowania i dokumentacjach montażowych należy 

wykonywać na bieżąco.  

§6Schemat sekcjonowania sieci trakcyjnej 

1. Schemat sekcjonowania sieci trakcyjnej określa podział sieci jezdnej na odcinki 

niezależne elektrycznie oraz sposób zasilania tych odcinków. 

2. Schemat sekcjonowania powinien zawierać co najmniej: 

1) układ sieci trakcyjnej wraz z elementami izolacji podłużnej i poprzecznej, odłączniki                              

(w położeniu zasadniczym) i zasilacze; 

2) numery torów i rozjazdów zelektryfikowanych oraz rozjazdów łączących bezpośrednio tor 

niezelektryfikowany z zelektryfikowanym; 

3) numery konstrukcji wsporczych i położenie na terenie bocznicy, na których zamontowane są 

odłączniki sekcyjne i odłączniki linii potrzeb nietrakcyjnych; 

4) miejsce zlokalizowania skrzyżowań lub zbliżeń budowli z siecią trakcyjną (linie 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wiadukty, mosty, przejazdy kolejowe, linie potrzeb 

nietrakcyjnych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej itp.) z podaniem położenia na 

terenie bocznicy; 

5) miejsca szczególnie niebezpieczne (wspólne podwieszenia, przejścia połączeń elektrycznych 

nad sieciami innych torów itp.); 

6) zaznaczenie odcinków sieci trakcyjnej, na których kable światłowodowe ułożone są w takiej 

odległości od fundamentów konstrukcji wsporczych, która stwarza niebezpieczeństwo 

uszkodzenia kabli światłowodowych podczas robót fundamentowych; 
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7) zaznaczone odcinki sieci trakcyjnej o łącznej długości większej niż 2 km, wzdłuż których 

równolegle przebiega napowietrzna linia energetyczna o napięciu znamionowym: 

a) 110 kV - w odległości mniejszej niż 100m., 

b) 220 kV - w odległości mniejszej niż 150m., 

c) 400 kV - w odległości mniejszej niż 200m., 

d) 750 kV - w odległości mniejszej niż 250m. 

§7Paszporty urządzeń sieci trakcyjnej 

1. Paszporty urządzeń sieci trakcyjnej powinny odzwierciedlać aktualny stan techniczny 

oraz dokonane zmiany konstrukcyjne sieci i przeprowadzone zabiegi utrzymania. 

2. Paszportyzacja urządzeń sieci trakcyjnej może być prowadzona w formie 

elektronicznej. 

§8Plany przeglądów okresowych sieci trakcyjnej 

1. Przeglądy okresowe i inspekcyjne sieci trakcyjnej wykonywane powinny być według 

planów przeglądów i szczegółowych harmonogramów opracowywanych corocznie na 

następny rok kalendarzowy. 

2. Harmonogramy przeglądów sieci trakcyjnej sporządza się w okresach rocznych. 

§9Utrzymanie sieci powrotnej 

1. Utrzymanie sieci powrotnej w rozumieniu niniejszej instrukcji polega na zapewnieniu 

ciągłości elektrycznej w tokach szynowych dla przewodzenia prądów trakcyjnych. 

2. Elementami zapewniającymi ciągłość elektryczną sieci powrotnej dla prądów 

trakcyjnych są:  

1) łączniki szynowe podłużne, 

2) łączniki szynowe poprzeczne, stanowiące połączenia elektryczne wyrównawcze 

międzytokowe i międzytorowe, w tym łączące środki dławików w sąsiednich torach, 

3) łączniki szynowe obejściowe: w torach i odcinkach izolowanych z jednotokową 

izolacją kontroli niezajętości toru, w izolowanych odcinkach zwrotnicowych, 

4) połączenia elektryczne dławików torowych w torach i odcinkach izolowanych, 
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5) połączenia elektryczne, łączące dławiki torowe z kablami powrotnymi przy 

podstacjach trakcyjnych i z kablami uszyniającymi, a także połączenia elektryczne 

tych dławików z tokami szyn, 

6) dławiki torowe wraz z połączeniami z tokami szynowymi, spełniające rolę łączników 

szynowych w liniowych obwodach bezzłączowych SOT1. 

3. Elementy wymienione w ust. 2 można przytwierdzać do szyny przez spawanie, 

lutospawanie, wciskanie, skręcanie i inne dopuszczone technologie szczegółowe. 

§10Czynności utrzymania 

1. Czynności utrzymania sieci powrotnej sprowadzają się do: 

1) kontroli dokonywanych w ramach obsługi technicznej, a także po otrzymaniu 

zgłoszenia o niewłaściwej pracy obwodów kontroli niezajętości torów i rozjazdów lub 

obwodów nakładanych. W przypadku stosowania podłużnych łączników szynowych 

typu PP polegają na realizacji zaleceń dokumentacji techniczno - ruchowej, z pełną 

konserwacją złączy szynowych nie rzadziej niż co 5 lat; 

2) napraw, w ramach których brakujące łączniki są uzupełniane, uszkodzone - 

wymieniane, jak również poprawiane są luźne styki połączeń z szyną. 

2. Naprawy mają na celu usunięcie usterek stwierdzonych w czasie kontroli, lub 

zastąpienie zgłoszonych do wymiany łączników prowizorycznych, łącznikami stałymi.  

W ramach napraw dokonuje się uzupełnienia łączników z zastrzeżeniem, że spawanie 

nie może być realizowane do stopki lub szyjki szyny oraz do szyn termoutwardzalnych. 

3. Odtworzenie elementów sieci powrotnej po robotach nawierzchniowych należy do 

wykonawcy tych robót. 

4. Prace utrzymaniowe wykonywane są w odniesieniu do: 

1) połączeń elektrycznych łączących środki uzwojeń dławików torowych; 

2) połączeń elektrycznych łączących dławiki torowe z kablami powrotnymi kablami 

(przewodami) uszyniającymi urządzeń wchodzących w skład sieci trakcyjnej lub 

obiektów zasilania elektroenergetycznego; 

3) dławików torowych i ich połączeń z tokami szynowymi w torach bez złączy 

izolowanych oraz, gdy dławiki te znajdują się w obwodzie kabli powrotnych                               
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i kabli(przewodów) uszyniających urządzeń wchodzących w skład sieci trakcyjnej lub 

obiektów zasilania elektroenergetycznego; 

4) spawanych połączeń końcówek linek dławikowych z tokami szynowymi; 

5) złączy szynowych z łącznikami typu PP oraz innych połączeń, dopuszczonych 

dostosowania przez zarządzającego, których technologię montażu określono                         

w odrębnych Dokumentacjach Techniczno - Ruchowych (DTR). 

5. Czynności regulacji układów rezonansowych dławików torowych, o których mowa                       

w ust. 4 pkt 3 wykonywane są przy współdziałaniu i pod nadzorem montera urządzeń 

srk. Nadzór ten sprowadza się, w szczególności, do potwierdzenia prawidłowości 

wykonania czynności regulacyjnych układów rezonansowych. 

6. Czynności montażu łączników, o których mowa w ust. 4 pkt 5, dokonuje się przy 

współdziałaniu lub pod nadzorem pracowników służb drogowych. Po zakończeniu 

montażu złącze szynowe należy trwale oznakować poprzez namalowanie pasków 

koloru żółtego o szerokości 5 cm, po obu końcach łubków złącza na szyjce, po obydwu 

stronach szyny. 

§10Wymagania techniczne 

1. W elementy sieci powrotnej (łączniki szynowe) muszą być wyposażone wszystkie tory 

zelektryfikowane, łącznie z przyległymi rozjazdami i przejściami rozjazdowymi. 

2. Łączniki szynowe powinny być wykonane: 

1) z giętkiej linki miedzianej o przekroju nie mniejszym niż 95 mm2 dla łączników 

podłużnych i poprzecznych międzytokowych; 

2) z dwóch giętkich linek miedzianych o przekroju nie mniejszym niż 2x70 mm2 dla 

łączników poprzecznych międzytorowych i obejściowych; 

3) w postaci elementów o innej konstrukcji, z materiałów spełniających wymagania 

określone w normie PN-EN 50122-2:2003(U) i dopuszczonych do stosowania. 

3. Sposoby przyłączenia łączników do szyn powinny zapewniać trwałość połączenia                            

i niezmienność rezystancji. 
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4. Łączniki szynowe poprzeczne i obejściowe powinny mieć osłony izolujące na napięcie 

750 V oraz powinny być ułożone w sposób zapobiegający ich uszkodzeniom 

mechanicznym. 

5. Układ sieci powrotnej musi być zgodny z planem izolacji torów i rozjazdów. 

6. Na torach wyposażonych w urządzenia blokady z izolowanymi obwodami torowymi, 

należy stosować łączniki szynowe poprzeczne międzytorowe, łączące środki uzwojeń 

dławików co trzecie złącze izolowane. 

7. Na torach, wyposażonych w urządzenia blokady z izolowanymi obwodami torowymi, 

usytuowanie łączników szynowych poprzecznych powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 

8. Jeżeli szyny torów niezelektryfikowanych wykorzystywane są w obwodach sieci 

powrotnej lub uszyniającej, muszą odpowiadać warunkom sieci powrotnej i być 

elektrycznie połączone z torami zelektryfikowanymi. W przeciwnym przypadku muszą 

być one odizolowane od torów zelektryfikowanych. 

9. Łączniki szynowe podłużne, poprzeczne (międzytokowe i międzytorowe), obejściowe, 

połączenia dławików torowych i kabli powrotnych oraz uszyniających, nie mogą być 

oderwane od szyn i innych miejsc przytwierdzenia, spawy nie mogą być popękane,                   

a przekrój łącznika (przewodu) nie może być mniejszy od 2/3 jego przekroju 

znamionowego. Połączenia mechaniczne łączników (wciskanych, śrubowych i innych) 

nie mogą być luźne i muszą być przytwierdzone z odpowiednią siłą. Powłoki izolacyjne 

łączników (tam, gdzie są zastosowane) nie mogą być uszkodzone. 

10. Łączniki szynowe brakujące i uszkodzone powinny być w terminie nie dłuższym niż 

14dni naprawione lub wymienione. W uzasadnionych przypadkach, brakujące 

lubuszkodzone łączniki szynowe mogą być zastąpione łącznikami prowizorycznymi. 

11. Łączniki szynowe, zerwane lub uszkodzone, w czasie robót utrzymania nawierzchni 

kolejowej naprawia wykonawca tych robót. W przypadku wykonywania wymiany 

nawierzchni, zapewnienie odpowiednich materiałów oraz wykonanie łączników                             

i zacisków szynowych należy do wykonawcy robót nawierzchniowych. Jeśli naprawy 

łączników nie mogą być dokonane bezpośrednio po zakończeniu robót torowych, 

dopuszcza się stosowanie łączników prowizorycznych, które wykonawca robót 
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torowych powinien założyć przed załączeniem napięcia w sieć trakcyjną, a następnie 

zastąpić je łącznikami stałymi. 

12. W przypadku pęknięcia szyny naprawiający uszkodzenie, zobowiązany jest zastosować 

łącznik stały, lub przynajmniej łącznik prowizoryczny. 

13. Łączniki szynowe, których uszkodzenie spowodowało wadliwe działanie urządzeń srk, 

zastąpione prowizorycznymi przez montera srk (dla przywrócenia poprawnego 

działania urządzeń), należy naprawić (wymienić) w pierwszej kolejności. 

14. Łączniki prowizoryczne powinny być wykonane z linki miedzianej o przekroju 

niemniejszym niż 95 mm2, lub z innego materiału o równoważnym przekroju                            

z punktu widzenia oporności elektrycznej, przytwierdzone do szyny w sposób 

umożliwiający przepływ prądu trakcyjnego. 

15. Łączników szynowych prowizorycznych nie może być więcej niż 10 na 1 km toru lub                      

w jednym odcinku izolowanym szyn pod warunkiem, że nie powoduje to zakłóceń                     

w pracy obwodów torowych. 

16. Łączniki prowizoryczne powinny zostać zastąpione stałymi w okresie do 14 dni. 

17. Rezystancja przejścia, linka dławikowa - szyna, powinna być równoważna rezystancji                    

3 metrów bieżących szyny w danym torze. 

18. Konstrukcja łączników szynowych nie powinna zwiększać ogólnej rezystancji sieci 

powrotnej o więcej niż 20%. 
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załącznik nr 1 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót torowych 

1. Roboty związane z utrzymaniem nawierzchni kolejowej, ze względu na specyficzny 

charakter wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności i bezwzględnego 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2. Podczas wykonywania robót, dla których nie ustalono poniżej szczegółowych zasad  

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, należy stosować odpowiednie 

inne przepisy, instrukcje, normy i warunki techniczne. 

3. Obowiązki kierownika robót (uprawnienia toromistrza): 

 wszystkie roboty nawierzchniowe muszą być wykonywane pod osobistym nadzorem 

kierownika robót, który jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (bhp), wykluczających zagrożenie ich 

zdrowia i życia,  

 kierownik robót jest obowiązany znać - poza przepisami dotyczącymi sposobu 

wykonywania robót - również postanowienia instrukcji o prowadzeniu ruchu na 

bocznicy kolejowej, 

 kierownik robót jest obowiązany każdorazowo przed rozpoczęciem pracy pouczyć 

pracowników o warunkach bhp w zakresie robót przewidzianych do wykonania. 

 w celu zachowania ciągłości nadzoru nad bezpieczeństwem pracy, kierownik robót 

oddalający się nawet chwilowo z miejsca pracy, jest obowiązany wyznaczyć zastępcę 

na czas swojej nieobecności, odpowiadającego warunkom określonym. O fakcie 

wyznaczenia zastępcy, kierownik robót musi powiadomić wszystkich pracowników 

wykonujących dane prace,  

 do zadań kierownika robót należy: 

- organizowanie i prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

technicznymi oraz przepisami bhp,  

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych mu 

pracowników zasad bhp, 

- zapobieganie kolizji prac torowych z urządzeniami przytorowymi srk i kablami, 

- sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym sprzętu i narzędzi pracy, 
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- właściwe zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca robót, 

- nadzór nad sygnałami i przyborami sygnalizacyjnymi będącymi  

w jego dyspozycji i w dyspozycji podległych mu pracowników (sygnalistów, 

obchodowych itp.), 

- dopilnowanie stosowania przez pracowników właściwej odzieży ochronnej, 

roboczej i sprzętu ochrony osobistej oraz użytkowanie jej zgodnie                                     

z przeznaczeniem, 

- sprawowanie nadzoru nad stanem pomieszczeń i wyposażenia urządzeń 

higieniczno - sanitarnych,  

- nadzór nad stanem technicznym i wyposażeniem apteczki polowej. 

4. Obowiązki pracowników. 

 wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej 

obowiązani są znać oraz przestrzegać zasad i przepisów bhp, 

 do obowiązku pracowników należy: 

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz przestrzeganie 

wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek kierownika robót, 

- dbanie o należyty stan maszyn, sprzętu i narzędzi pracy oraz utrzymywanie 

ładu i porządku na stanowiskach pracy,  

- używanie przydzielonej im odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony 

osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- poddawanie się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym  

i kontrolnym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

- uczestnictwo w szkoleniu i instruktażu w zakresie bhp oraz składanie 

wymaganych egzaminów, 

- powiadamianie kierownika robót o wypadkach przy pracy i zauważonych 

zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzkiego. 

5. Maszyny i urządzenia techniczne  

 maszyny i urządzenia techniczne stosowane i wykorzystywane przy budowie                            

i utrzymaniu nawierzchni kolejowej, pod względem technicznym i eksploatacyjnym 

powinny odpowiadać warunkom zapewniającym obsługującym bezpieczne                               

i higieniczne warunki pracy, 
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 nie wolno używać maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom określonym    

w pkt.1, jak też maszyn i urządzeń uszkodzonych lub nie mających prawidłowych 

osłon i przyrządów zabezpieczających, 

 wszystkie maszyny i urządzenia powinny być wyposażone w dokumentację 

techniczno - ruchową, regulaminy obsługi i instrukcje bhp, opracowane zgodnie  

z postanowieniami odrębnych przepisów oraz świadectwo sprawności technicznej, 

 maszyny, urządzenia techniczne i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu 

powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

 bezpośrednią obsługę maszyn, urządzeń i sprzętu można powierzać wyłącznie 

pracownikom, którzy mają odpowiednie przeszkolenie i egzamin w zakresie obsługi 

tych urządzeń i znajomości przepisów bhp, 

 maszyny, urządzenia techniczne, sprzęt zmechanizowany i pomocniczy przed 

rozpoczęciem pracy winny być sprawdzone pod względem ich sprawności 

techniczno - eksploatacyjnej i bezpiecznego użytkowania. W przypadku uszkodzenia 

lub wadliwego działania, należy o tym niezwłocznie zawiadomić kierownika robót, 

 wykonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie maszyn, urządzeń i sprzętu 

zmechanizowanego będącego w ruchu jest zabronione, 

 operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub 

urządzenia, którym steruje. W przypadku oddalenia się (choćby chwilowego) od 

maszyny lub urządzenia będącego w ruchu, operator obowiązany jest zatrzymać 

silnik, zahamować i zabezpieczyć maszynę lub urządzenie przed włączeniem jej 

przez osoby niepowołane, 

 w razie uszkodzenia w czasie pracy maszyny lub urządzenia, należy je natychmiast 

zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania. Wznawianie pracy maszyn  

i urządzeń bez wcześniejszego usunięcia uszkodzenia jest zabronione, 

 pracownicy kierujący maszynami samojezdnymi na czynnych torach kolejowych 

obowiązani są przestrzegać zasad określonych w instrukcji pracy maszynisty, 

pomocnika maszynisty lub kierowcy pojazdu kolejowego do 300KM obowiązującej 

na danej bocznicy kolejowej, 

6. Bezpieczeństwo pracy i organizacja zabezpieczenia miejsca robót w torze 
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 pracownicy udający się do pracy i z pracy nie powinni chodzić po torach, lecz po 

drogach lub ławach torowiska, korzystać ze specjalnych przejść, kładek i tuneli lub 

międzytorzy; 

 pracownicy udający się z miejsca zbiórki do miejsca robót powinni być pouczeni 

przez kierownika robót o zasadach bezpiecznego dojścia do miejsca robót; 

 podczas przechodzenia przez tory należy zachować szczególną ostrożność,                              

a zwłaszcza: 

- przed wejściem na tory należy się zatrzymać, rozejrzeć w obydwie strony dla 

upewnienia czy nie zbliża się tabor manewrowy czy inny pojazd, 

- przez tory należy przechodzić prostopadle do ich osi, obserwując czy nie 

zagraża niebezpieczeństwo ze strony przejeżdżającego toczącego się taboru, 

- podczas przechodzenia przez tory nie wolno stawiać stóp na główkach szyn, 

na zwrotnicach, kierownicach i krzyżownicach rozjazdów i skrzyżowań oraz na 

wyrzutniach płóz hamulcowych, 

- przy przechodzeniu przez tory zastawione taborem należy korzystać                                

z pomostów hamulcowych lub przerw między stojącymi wagonami, jeżeli 

odległość między nimi wynosi co najmniej 20 m. Nie wolno przechodzić pod 

taborem, po zderzakach i sprzęgach wagonowych, 

- w czasie przejeżdżania pociągu lub podczas wykonywania jazd manewrowych 

nie wolno stać na materiałach nawierzchniowych i innych przedmiotach 

znajdujących się na poboczach lub międzytorzu, 

- w czasie wykonywania robót na torach i rozjazdach, miejsce robót należy 

zabezpieczyć zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji o prowadzeniu ruchu 

na bocznicy kolejowej;  

- w czasie odpoczynku i przerw w pracy nie wolno przebywać na torach lub pod 

stojącymi wagonami. Nie wolno również przebywać pod wagonami w czasie 

deszczu, śnieżycy, wichury i innych zjawisk atmosferycznych, 

- samowolne chodzenie pracowników po torach lub oddalanie się z miejsca 

robót jest zabronione. Każde oddalenie się pracownika z miejsca robót 

wymaga zgody kierownika robót, który uwzględniając warunki terenowe                     
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i ruchowe, obowiązany jest po wyrażeniu zgody pouczyć go o przestrzeganiu 

zasad bezpieczeństwa na torach, 

- w okresie występujących ulewnych deszczy, silnej mgły, zamieci śnieżnej,                      

w porze nocnej i o zmroku, gdy nie widać manewru z odległości 300 - 500 m, 

nie należy wykonywać na czynnych torach żadnych robót utrzymania, 

- gdy światło dzienne jest niewystarczające, a także o zmroku i w nocy, należy 

miejsce robót oświetlić światłem sztucznym. 

7. Prace ładunkowe i transport materiałów.  

 przy pracach transportowych należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra 

Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych, 

 załadunek, wyładunek i transport materiałów nawierzchniowych  zwłaszcza szyn, 

części rozjazdów, podkładów, podrozjazdnic, dławików torowych - należy 

wykonywać przy użyciu sprzętu i urządzeń mechanicznych (żurawie, wciągarki, 

podnośniki itp.), gwarantujących bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników.                     

W przypadkach szczególnych, czynności te mogą być wykonywane ręcznie, jednak 

przy zastosowaniu narzędzi i sprzętu pomocniczego (legary, liny, wielokrążki, 

kleszcze itp.), 

 przenoszenie przez pracowników szyn i dźwigarów stalowych na ramionach jest 

całkowicie zabronione, 

 szyny, kierownice, odbojnice, podkłady, podrozjazdnice, części rozjazdów                           

i skrzyżowań nie mogą być zrzucane na ziemię - należy je albo podnosić i powoli 

opuszczać z wysokości za pomocą urządzeń mechanicznych, lin itp. albo zsuwać po 

równiach pochyłych o małym pochyleniu (1:3) i przy wykorzystaniu urządzeń 

mechanicznych,  

 załadunek i wyładunek materiałów nawierzchni z wagonów, wózków itp. środków 

transportowych będących w ruchu jest zabronione, 

 przewracanie (tzw. kantowanie) szyn, odbojnic, części rozjazdów itp. przy użyciu 

łomów wkładanych w otwory lub szczeliny tych materiałów jest zabronione. Do tego 

rodzaju robót należy używać tylko sprzętu mechanicznego przystosowanego do tego 

celu,  
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 w czasie wyładunku podsypki z wagonów platform, pracownicy znajdujący się na 

wagonach, nie powinni znajdować się bliżej niż 1 m od czoła wagonu a także siadać 

na ścianach wagonu podczas ruchu i postoju pociągu lub chwilowego odpoczynku 

na wagonie, 

 prędkość jazdy pociągu roboczego nie może przekraczać 5 km/h, 
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Załącznik nr 2 

Książka kontroli stanu torów 

strona tytułowa 

nr toru.............................................................................                                                              

....................................................................... 

     (pieczątka użytkownika bocznicy 

km od .............................do.................................... 
 

 

KSIĄŻKA KONTROLI STANU TORU 
 

Obszar pracy........................................ toromistrz .................................................................. 

 

Szlak 
W granicach 

od km 

do km 

Prędkość dopuszczalna 

w ruchu pociągów: Dopuszczalny 

nacisk osi 

/kN/ 
Vmax 

/km/h/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

pomiarów dokonał: 

 

 

 

 

 
.......................................................................................... 

/imię i nazwisko, stanowisko, data, podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawdził: 

 

 

 

 

 
.......................................................................................... 

/imię i nazwisko, stanowisko, data, podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka zawiera stron........................ 

 

 

zaczęta dnia ................................................ 
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Książka kontroli stanu torów  

wewnętrzna strona książki 

Sytuacja i profil toru 

Wymiary 

przepisowe 

Data 
Dane pozostałe dla odcinka którego sytuacja w 

planie i profilu umieszczone są na tej samej stronicy 
 

Proste i łuki typ 

nawierzchni 

p
o

c
h
y
le

n
ia

 

n
r 

p
rz

ę
s
ła

 

P
rz

e
ś
w

it
 +

 -
 

p
rz

e
c
h

y
łk

a
 

s
tr

z
a
łk

a
 

P
rz

e
ś
w

it
 +

 -
 

p
rz

e
c
h

y
łk

a
 

s
tr

z
a
łk

a
 luzy 

Data .................   
 

          Stan szyn  

          boczne  

          Zużycie  

          pionowe  

          Stan złączek  

          Stan przytwierdzenia  

          Podkłady do wymiany  

          Inne uwagi  

          Stan szyn  

          boczne  

          Zużycie  

          pionowe  

          Stan złączek  

          Stan przytwierdzenia  

          Podkłady do wymiany  

          Inne uwagi  

          Stan szyn  

          boczne  

          Zużycie  

          pionowe  

          Stan złączek  

          Stan przytwierdzenia  

          Podkłady do wymiany  

          Inne uwagi  

          Stan szyn  

          boczne  

          Zużycie  

          pionowe  

          Stan złączek  

          Stan przytwierdzenia  

          Podkłady do wymiany  

          Inne uwagi  
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Załącznik nr 3 

Dziennik oględzin rozjazdów 

strona tytułowa 

 

 

 

Nazwa bocznicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK OGLĘDZIN ROZJAZDÓW 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Założono .......................... 
 

Zakończona...................... 
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Dziennik oględzin rozjazdów 

strona wewnętrzna 

Nr rozjaz-

dowe 

Czas oglę-

dzin 
Stwierdzone niepra-

widłowości 

Informacje 

o żądaniu 

naprawy 

Podpis osoby 

dokonującej 

zapisu 

Czas usunięcia 

nieprawidłowoś

ci 

Podpis osoby 

uprawnionej 

do usunięcia 

usterki 

Uwagi 

Godz. min Godz. Min. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

 

 69 

Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

Wzory metryk rozjazdów oraz wymiary właściwe  
i dopuszczalne odchylenia 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stacja/bocznica.............................................. 

Rozjazd nr ..................................................... 

Rodzaj: rozjazd zwyczajny  

Typ: S49 – 1:9 – 190 

Producent ..................................................... 

Wbudowany ................................................. 

Wybudowany ............................................... 

1 2 3 4 

Dzień 
badania i 
nazwiska 

badających 

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchylenie (mm) 

Stwierdzone braki                                                            
i potrzebne części do 

wymiany                                   
oraz adnotacje o 

naprawach 

Podpisy   
badających 

rozjazd 

a b c c1 d d1 e e1 f f1 g g1 h h1 i i1 

1441 1445 1435 1441 1435 1441 1435 1435 1394 1394     41 41 44 44 

+8 +8 +8 +8 +8 
≥1389 

    +7 +7 

-4 -4 -4 -4     -4 -4 

Wymiary przechyłki i dopuszczalne odchyłki (mm) 

0 0 0 0 0 0 0 0   

 +12              -12   
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Stacja/bocznica.............................................. 

Rozjazd nr ..................................................... 

Rodzaj: rozjazd zwyczajny 

Typ: S49 – 1:9 – 300 

Producent ..................................................... 

Wbudowany ................................................. 

Wybudowany ............................................... 

1 2 3 4 

Dzień 
badania i 
nazwiska 

badających 

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchylenie (mm) 

Stwierdzone braki                                                            
i potrzebne części do 

wymiany                                   
oraz adnotacje o 

naprawach 

Podpisy   
badających 

rozjazd 

a b c c1 d d1 e e1 f f1 g g1 h h1 i i1 

1435 1440 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394   41 41 44 44 

+8 +8 +8 +8 +8 
≥1389 

  +7 +7 

-4 -4 -4 -4   -4 -4 

Wymiary przechyłki i dopuszczalne odchyłki (mm) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

+12              -12  

                                      

                  

  

                                      

                  

  

                                      

                  

  

                                      

                  

  

                                      

                  

  

 

Stacja/bocznica.............................................. 
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Rozjazd nr ..................................................... 

Rodzaj: rozjazd zwyczajny  

Typ: S42 – 1:9 – 205 

Producent ..................................................... 

Wbudowany ................................................. 

Wybudowany ............................................... 

1 2 3 4 

Dzień 
badania i 
nazwiska 

badających 

Wymiary właściwe i dopuszczalne odchylenie (mm) 

Stwierdzone braki                                                            
i potrzebne części do 

wymiany                                   
oraz adnotacje o 

naprawach 

Podpisy   
badających 

rozjazd 

a b c c1 d d1 e e1 f f1 g g1 h h1 i i1 

1440 1445 1435 1450 1435 1450 1435 1435 1394 1394   41 41 45 45 

+8 +8 +8 +8 +8 
≥1389 

  +7 +7 

-4 -4 -4 -4   -4 -4 

Wymiary przechyłki i dopuszczalne odchyłki (mm) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

+12             -12  
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Stacja/bocznica.............................................. 

Rozjazd nr ..................................................... 

Rodzaj: rozjazd zwyczajny  

Typ: S42 – 1:9 – 190 

Producent ..................................................... 

Wbudowany ................................................. 

Wybudowany ............................................... 

1 2 3 4 

Dzień 
badania i 
nazwiska 

badających 

Wymiary właściwe i dopuszczalne odchylenie (mm) 

Stwierdzone braki                                                            
i potrzebne części do 

wymiany                                   
oraz adnotacje o 

naprawach 

Podpisy   
badających 

rozjazd 

a b c c1 d d1 e e1 f f1 g g1 h h1 i i1 

1440 1445 1435 1450 1435 1450 1435 1435 1394 1394   41 41 45 45 

+8 +8 +8 +8 +8 
≥1389 

  +7 +7 

-4 -4 -4 -4   -4 -4 

Wymiary przechyłki i dopuszczalne odchyłki (mm) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

+12             -12  
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Stacja/bocznica.............................................. 

Rozjazd nr ..................................................... 

Rodzaj: Skrzyżowanie torów 

Typ: S49 – 1:4,444 

Producent ..................................................... 

Wbudowany ................................................. 

Wybudowany ............................................... 
 

 
  

1 2 3 4 5 

D
z
ie

ń
 b

a
d

a
n
ia

 i
 n

a
z
w

is
k
a
 

b
a
d
a

ją
c
y
c
h

 

o
z
n
a
c
z
e
n
ia

 z
w

ro
tn

ic
 

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchylenie mm 

S
tw

ie
rd

z
o
n

e
 b

ra
k
i 
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

i 
p
o

tr
z
e
b
n
e
 c

z
ę
ś
c
i 
d
o
 

w
y
m

ia
n
y
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

P
o
d

p
is

y
  
 b

a
d
a

ją
c
y
c
h
 

ro
z
ja

z
d

 

e e1 e2 e3 e5 e6 e7 e8 f f1 f2 f3 f4 f5 h h1 h2 h3 i i1 i2 i3 i5 i6 i7 i8 

1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1394 1394 41 41 41 41 44 44 44 44 41 41 41 41 

+6 +6 +2 +4 +4 +4 

-2 -2 -2 0 0 0 

Wymiary przechyłki i dopuszczalne odchyłki (mm) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

+12/-12 
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Stacja/bocznica.............................................. 

Rozjazd nr ..................................................... 

Rodzaj: rozjazd krzyżowy podwójny 

Typ: S49 – 1:9 – 190 

Producent ..................................................... 

Wbudowany ................................................. 

Wybudowany ............................................... 

1 2 3 4 5 

Dzień 
badania i 
nazwiska 

badających 

o
z
n
a
c
z
e
n
ia

 z
w

ro
tn

ic
 

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchylenie mm 

Stwierdzone 
braki i 

potrzebne 
części do 
wymiany 

oraz 
adnotacje o 
naprawach 

Podpisy 
badających 

rozjazd 

b b1 c c1 c2 c3 e e1 e5 e6 f f1 f4 g g1 g2 g3 h h1 i i1 i5 i6 

1445 1445 1435 1443 1435 1443 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1353 70,7 77,6 70,7 77,6 41 41 44 44 41 41 

+8 +8 +8 
≥1389 

+7 +7 

-4 -4  -4 -4 -4 

Wymiary przechyłki i dopuszczalne odchyłki 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   +12           -12 

Wymiary zbadane w mm 

  
a/b 

                                                  

                      

c/d 
                                              

                      

  

  
a/b 

                                                

                      

c/d 
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Załącznik nr 5 

Książka kontroli obchodów 

Strona tytułowa 

 

 

KSIĄŻKA KONTROLI OBCHODÓW 

 
 

 

Bocznica kolejowa: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozpoczęta dnia ................................ 

 

zakończona dnia  .............................. 
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Książka kontroli obchodów  
Strona wewnętrzna  

Data 
Godziny 
obchodu 

od-do 

Usterki stwierdzone podczas 
obchodu z podaniem 

lokalizacji 

Nazwisko i imię 
wykonującego obchód 

bocznicy 

uwagi 
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WYKAZ ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ 
 

Lp. 

Zmiana, uzupełnienie 

Dotyczy § ust. pkt na str. 

Zmiana 
(uzupełnienie) 

obowiązuje 
od dnia 

Czytelny 
podpis 

pracownika 
wnoszącego 

zmiany 
(uzupełnienia) 

z dnia nr 
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Wykaz stanowisk i jednostek organizacyjnych, które otrzymują instrukcję 

 

1. Zarząd Kolei Śląskich Sp. z o.o. 

2. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym Spółki 
Koleje Śląskie. 

3. Specjalista ds. Kontroli wewnętrznej. 

4. Kierownik Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i kandydatów na maszynistów 
„Koleje Śląskie” Spółka z o. o. 

5. Kierownik Działu Dochodzeniowo-Kontrolnego.  

6. Kierownik Działu Trakcji i Drużyn Konduktorskich. 

7. Kontroler. 

8. Maszynista instruktor. 

9. Pracownicy realizujący i odpowiedzialni za kształcenie i doskonalenie zawodowe w Spółce 
Koleje Śląskie. 

10. Jednostki organizacyjne Kolei Śląskich Sp. z o.o. wg odrębnego rozdzielnika. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


