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Wprowadzenie

Toaleta w pociągu jest jednym z najstar-

szych urządzeń technicznych w skła-

dach pasażerskich celem zapewnienia 

komfortu pasażerom w podróży. Tema-

tyka toalet nie jest często analizowana z 

uwagi na to, że jest to temat nieco wsty-

dliwy, ale też i niewielkiego postępu 

technicznego w tej materii. 

 Artykuł przedstawia analizę stosowa-

nych rozwiązań toalet w pociągach w 

Polsce pod kątem przyjazności dla użyt-

kownika-pasażera oraz niezawodności 

zastosowanych w nich rozwiązań tech-

nicznych. Dodatkowo wykonano analizę  

statystycznej liczby osób przypadają-

cych na jedną toaletę oraz propozycję 

regulacji prawnych w tym zakresie. 

Rzut oka w historię

Pierwszy wagon kolejowy, „Victory” (rys. 

1), wyposażony w toaletę spłukiwaną 

wodą wyjechał na tory w 1836 r (!) na 

linii kolejowej Philadelphia and German-

town Railroad w USA [3]. Jego projektan-

tem był Richard Imlay (ur. 9.10.1784,Hart-

ford CT – zm. 20.03.1867,New York City 

NY, USA)  [1]. Wagon był zbudowany 

na ramie drewnianej w kształcie litery 

U. Pod uniesionymi końcami ramy były 

opatentowane w 1837 r. skrętne wózki 

dla dwóch osi kół podwieszone na re-

sorach piórowych pod ramą wagonu 

[20].  Nad nimi na końcach wagonu, 

były bar i, przeciwlegle, osobna kabina 

umywalni z bieżącą wodą oraz kabina 

z toaletą otwartą tj. fekalia spadały na 

tory. Wagon ten spotkał się w dużym 

uznaniem pasażerów i w tym samym 

roku  spółka zamówiła trzy dalsze tego 

typu wagony, każdy za 1,600$. Wagony 

miały wymiary:  10.97* 2,8*3,97m (oryg.

long 36 feet long, 9 feet, 2 1/2 inches 

wide, and 13 feet, 1/3inch high). Stały się 

one wzorcem dla wagonów Pullmana, 

które narzuciły nowy wzorzec wagonów 

na świecie [2][22][23]. Wkrótce zaczęto 

budować wagony pasażerskie, których 

konstrukcja na prawie 100 lat nie była 

zasadniczo zmieniana. Mimo, że wago-

ny zwiększały swoje wymiary (rys. 2), co 

było związane z zastąpieniem drewna 

na ustroje nośne żelazem, to ich układ 

funkcjonalny był ten sam. Centralny lub 

boczny korytarz, przedziałowa lub bez 

przedziałowa kabina pasażerska oraz na 

końcach, przy przejściu do sąsiednich 

wagonów łazienki (rys. 3).

 Opracowanie silnika elektrycznego 

jak i spalinowego w drugiej połowie 

XIX skutkowało pojawieniem się małych 

pojazdów szynowych znanych dzisiaj 

jako autobusy szynowe (rys 4-5). Ich 

układ wnętrza był podobny do klasycz-

nych wagonów kolejowych. W układzie 

ich wnętrza też była jedna toaleta typu 

otwartego (rys. 6-7).  Tylko w małych po-

jazdach lokalnych, na krótkie trasy lub w 

doczepach nie instalowano toalet (rys. 

8).

Streszczenie: Przedmiotem tego artykułu jest analiza stosowanych rozwiązań toalet w pociągach oraz wskazanie potrzeby regulacji praw-

nej minimalnej liczby toalet przypadających na dany typ składu pociągu. W artykule podjęto dyskusję o problemie liczby toalet w pociągach, 

oraz poziomie utrzymania. Zwraca się uwagę, że powinno to zależeć nie od woli zamawiającego samorządu lokalnego, jak jest dotychczas, 

lecz wynikać z przepisów. Poruszono także problem standardu technicznego toalety, który pozwoliłby na większa wygodę dla pasażerów. 
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Abstract: The aim of this article is analyze of usage solution of the toilets in the trains and show of the law regulation how many of the toilets 

should be in of the train. The article discusses the problem of the number of toilets in trains and the level of maintenance. It is noted that this 

should not depend on the will of the local government contracting authority, as it has been so far, but should result from the provisions. The 

problem of the technical standard of the toilet, which would allow for greater convenience for passengers, was also raised.
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1. Szkic wagonu „Victory” projektu Richard’a Imlay z 1836 r. [22] 2. Wzrost wielkości pociągów osobowych w okresie 1840 1890 [7]
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Wybrane stosowane rozwiązania 

toalet w pociągach w Polsce

Obecnie polscy przewoźnicy kolejowi 

stosują różnego rodzaju tabor wyposa-

żony w toalety. Są to klasyczne wagony, 

elektryczne i spalinowe zespół trakcyjny, 

oraz nowość na polskich torach hybrydę 

Newagu 36Weh.  

 Klasyczne wagony kolejowe to po-

jazdy szynowe bez własnego napędu 

przeznaczone do włączania w składu 

pociągu ciągnionego przez lokomoty-

wę (parową, spalinową, elektryczną lub 

hybrydową). Elektryczne zespoły trakcyj-

ne to wieloczłonowe zespolone pojazdy 

z własnym napędem w postaci silników 

elektrycznych ze stosownym systemem 

rozruchu. 

 Spalinowe pojazdy trakcyjne  to 

jedno lub wieloczłonowe pojazdy z 

własnym napędem w postaci silnika 

spalinowego z bezpośrednim przenie-

sieniem napędu na osie napędowe lub 

za pomocą różnego rodzaju przekładni 

mechanicznych lub elektrycznych. Są 

one popularnie nazywane autobusami 

szynowymi. We wszystkich tych pojaz-

dach szynowych są zainstalowane toa-

lety. To na co będzie zwracał ten artykuł 

uwagę to problemy związane z 

• przyjazności dla użytkownika-pasa-

żera i

• niezawodności zastosowanych w 

nich rozwiązań. 

Co ciekawe najwięcej się ich dotyczy 

nowych składów. Tj. tych z zamkniętą 

toaletą. 

 Najmniejszym czynnym pojazdem 

jest pojazd dwuosiowy wagon moto-

rowy serii 810 (seria M152.0), zwany po-

pularnie motoraczkiem, jaki wjeżdża na 

polskie tory z Czech i Słowacji [21] (rys. 

9). Maksymalna liczba miejsc pasażer-

skich to 95 [24].  Wagon ten ma klasycz-

ną toaletę otwartą z zamknięciem drzwi 

w postaci obrotowego  zamka ryglowe-

go. Ciekawostką jest to, że przy muszli 

klozetowej jest haczyk do podwieszania 

deski sedesowej, aby nie została zanie-

czyszczona, z uwagi na małą przestrzeń 

do odwiedzenia do góry (rys. 10). 

 Nieco większym pojazdem dwuosio-

wym jest Regio Tramp produkcji ZNTK 

Poznań oznaczone jako seria SA 105 i SA 

108 (rys. 11). Pojazd ten jest wyposażony, 

w zależności od wersji (213M i 213Ma 

oraz  215M) w małą lub duża kabinę to-

aletową. Maksymalna liczba miejsc pa-

sażerskich to 90 i 205(198) [5][6]. Kabina 

toalety ma klasyczny ryglowy zamek ob-

rotowy do zamykania drzwi.  Toaleta ma 

układ zamknięty.

 Kolejnym pojazdem jest PESA 214M 

(serie SA103, SA106, SA135) produkcji 

PESA Bydgoszcz. Jest to pojazd dwu-

osiowy (rys. 12).  Maksymalna liczba 

miejsc pasażerskich to ok 120. Pojazd 

ma jedną toaletę [18]. Kabina toalety ma 

klasyczny ryglowy zamek obrotowy do 

zamykania drzwi.  Toaleta ma układ za-

mknięty (rys. 13-14).

 Większym pojazdem jest dwuczłono-

 

3. Rama i układ wnętrza wagonu pasażerskiego z 1888r [3][22] 4. Wagon motorowy Great Northern Railway of England z 1904 [13]

 

  

5. Pojazd Wittfelda z 1909r [14]

 

6. Wagon diesel elektr Simmering Gebus zbudowany w Huta Królewska i Laura [11]

7. Wagon Diesel-hydr. (MAN-Austro-Daimler-Voith-Chrzanów), Lux-Torpe-

da zbudowany przez Pierwszą Fabrykę Lokomotyw w Polsce [11].

 

  

8. Mały wagon motorowy VT 1031 WUMAG Goerlitz 1934 stosowany na linii 

kolejowej Mirsk – Świeradów [9]
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wy Pesa 218 M (218Ma, 218Mb, 218Mc, 

218Md  (serii SA109, SA131, SA133 i SA 

134) produkcji PESA Bydgoszcz. Jest to 

pojazd dwuczłonowy przegubowy po-

sadzony na trzech dwuosiowych wóz-

kach, w tym  środkowy wózek Jakobsa. 

Skrajne wózki są napędowe. Maksymal-

na liczba miejsc pasażerskich to ok 290 

[12]. Pojazd ma jedną toaletę identyczną 

jak w SA 135.   Kabina toalety ma klasycz-

ny ryglowy zamek obrotowy do zamyka-

nia drzwi.  Toaleta ma układ zamknięty 

[10].

 Rozwinięciem jest pojazd PESA Link 

typu 223M, serii SA 139. Są to dwu, trzy a 

nawet czteroczłonowe spalinowe pojaz-

dy szynowe. Kabina toalety ma klasycz-

ny ryglowy zamek obrotowy do zamyka-

nia drzwi.  Toaleta ma układ zamknięty 

[10].

 Większym pojazdem jest PESA Atribo 

typ 219M, serii SA136 (rys. 15). Jest to 

pojazd trójczłonowy posadzony na czte-

rech wózkach, w tym dwóch Jakobsa. 

Skrajne wózki są napędowe.  Maksymal-

na liczba miejsc pasażerskich to ok 304. 

Pojazd ma dwie toalety. W tym jedną dla 

osób niepełnosprawnych. Obie toalety 

mają układ zamknięty. Drzwi toalet mają 

klasyczne ryglowe zamki obrotowe do 

zamykania (rys. 16-17) [19].

 Podobne są pojazdy NEWAG 220/221 

(seria SA137, SA138) (rys.18). Są one pro-

dukowane jako dwu lub trójczłonowe 

pojazdy. Jest to pojazd trójczłonowy po-

sadzony na trzech (Sa137) lub czterech 

(SA138) wózkach, w tym dwóch Jakobsa. 

Skrajne wózki są napędowe. Maksymal-

na liczba miejsc pasażerskich to ok 390. 

Pojazd w obu konfi guracjach ma tylko 

jedną toaletę w układzie zamkniętym 

(rys. 19 )[17].  Większe są pojazdy 3 

sekcyjne. Są one wyposażone w 1 lub 

dwie toalety na pokładzie. Jako przykła-

dowe pokazano pojazdy PAFaWag EN57 

(zwany popularnie środowisku miłośni-

ków kolei kiblem) i NEWAG36We(rys. 20). 

W najstarszym pojeździe EN57 toaleta 

jest otwarta tj. fekalia spadają na tor(rys. 

21-22). W nowszych pojazdach toaleta 

jest zamknięta tj. fekalia są zbierane w 

zbiorniku.

 W pojazdach producenta NEWAG za-

stosowano różnorakie systemy zamyka-

nia toalet.  Jest to zamek elektroniczny 

blokowany(?) przyciskiem oraz zamknię-

cia mechaniczne ryglem obrotowym 

(rys. 23-26).  W wersji dla ŁKA (Łódzkiej 

9. Motoraczek z okna na trasie Sędzisław – Kralovec 10. Toaleta w motoraczku

11. Regio Tramp w Żaganiu 12. PESA SA134-002 Kolei Dolnośląskich w Kotlinie Kłodzkiej

13. Zamek drzwi w toalecie SA135 i w SA134 14. Toaleta w SA 135 i w SA134
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15. SA 136-001 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego [19]

17. Toaleta w SA136  Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego [19]

19. Toaleta w SA137  Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego [17]

16. Drzwi do toalety dla niepełnosprawnych w 

SA136  Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego [19]

18. SA 137 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego [17]

20. EN57-1243ra w Kłodzku Głównym
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Kolei Aglomeracyjnej – 36Wed) produ-

cent zamontował najbardziej czytelny 

system zamykania toalet w swej ofercie 

(rys. 27).

 W pojazdach większych niż 4 czło-

nowe, jakimi są składy EZT używane w 

Polsce przez PKP Intercity jest kilka toa-

let z mechanicznym zamkiem (rys. 28). 

Inny przewoźnik Pol-Regio czyli stare 

Przewozy Regionalne prowadzi zarów-

no składy EZT oraz składy złożone z kla-

sycznych wagonów i lokomotywy (rys. 

29). Podobne składy prowadzą Koleje 

Mazowieckie i inne. W klasycznych wa-

gonach zmniejszono liczbę toalet do 

jednej na wagon, ale mają one klasyczne 

mechanicznie zamykane zamki.  Warto 

wiedzieć, że ilość toalet nie przekłada się 

na ich dostępność. Przy przejeździe w 

pociągu klasy IC , kiedy wykonano zdję-

cie (rys. 28) , na siedem toalet tylko dwie 

były sprawne.

Problemy użytkowania toalet 

w pociągach na przykładzie Dolnego 

Śląska

Wbrew powszechnemu mniemaniu 

współczesna toaleta jest skompliko-

wanym urządzeniem technicznym, a 

nie zaś miską sedesową z otworem w 

podłodze wagonu, w której nie ma co 

się  (popularnie mówiąc) popsuć . Tym 

samym jest tu wiele podzespołów, któ-

re mogą się uszkodzić i doprowadzić 

do uniemożliwienia z korzystania z tego 

urządzenia.  

 Podstawowym problemem jest 

ogromna wrażliwość konstrukcji opróż-

niania miski sedesowej na to co do niej 

trafi a. Skutkuje to zapchaniem przewo-

du ssawnego i zapełnienie miski sede-

sowej (rys. 30). Nie wdając się w szcze-

góły wielu pasażerów traktuje toaletę w 

pociągu tak samo jak te w domu. Czyli 

jako śmietnik. Trafi ają do niej rzeczy nie 

związane z higiena osobistą. Ale i same 

przedmioty higieny osobistej sprawiają 

problemy. Przez to, że pasażer nie wrzuci 

ich do śmietniczki, jaka jest każdej toa-

lecie, a do muszli klozetowej - zapycha 

się przewód ssawny.  Producent toalet 

przewiduje możliwość ich oczyszczania 

poprzez zastosowanie podwyższone-

go ciśnienia przy blokadzie drzwi.  W 

tym celu obsługa pociągu, maszynista 

lub kierownik albo konduktor, winien 

nacisnąć specjalny guzik do rozpoczęci 

procedury oczyszczania. Ale tu warto 

21. Drzwi do toalety EN57-1243ra

22. Toaleta w EN57-1243ra

23. Zamek blokowany elektronicznie mechanicz-

nie z elektrycznym otwieraniem drzwi

24. Zamek z blokada mechaniczną i elektronicz-

ną mechanicznie z elektrycznym otwieraniem 

drzwi

25. Zamek blokowany mechanicznie z elektrycz-

nym otwieraniem drzwi

26. Zamek z blokadą mechaniczną i ręcznym 

otwieraniem drzwi

27. Najbardziej czytelny zamek do toalety w 

pociągu ŁKA,  widok od wnętrza toalety i z 

zewnątrz z zamkiem otwartym i zamkniętym

28. Zamek z blokadą mechaniczną i ręcznym 

otwieraniem drzwi w składzie PKP Intercity
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wskazać, że tylko raz na 44 podróże po-

ciągami na Dolnym Śląsku, obsługa po-

ciągu zareagowała na sygnał pasażerów, 

że toaleta jest zapchana. Po 2 minutach 

procesu oczyszczania przy podwyż-

szonym ciśnieniu toaleta była drożna i 

sprawna. 

 Osobną sprawą jest opróżnianie 

zbiorników z fekaliami toalet przez prze-

woźnika. Nie ma nic bardziej irytujące-

go, jak pasażer wsiada na stacji począt-

kowej do pociągu,  np. we Wrocławiu do 

Szklarskiej Poręby Górnej - czyli na 3 h  

jazdy, gdzie jest jedna jedyna toaleta i w 

dodatku zapchana. Kierownik pociągu 

tłumaczy, że takie dostał rozkaz od dys-

pozytora.  Warto byłoby aby przewoźni-

cy mimo konkurencji o pasażera w tej 

sprawie się porozumieli. Koleje Dolno-

śląskie KD serwis toalet mają w Legnicy 

oraz we Wrocławiu. Tymczasem każdej 

nocy kilka składów pociągów KD,  i nie 

tylko, nocuje w stacjach końcowych na 

Dolnym Śląsku. Przewoźnicy  mogą 

dzięki zleceniu grupowemu wynająć 

fi rmy asenizacyjne z regionów tych sta-

cji do  opróżniania, mycia i napełniania 

zbiorników wody i mydła w toaletach w 

swoich składach. Znacząco poprawiłby 

to obsługę pasażerów oraz wizerunek 

fi rm. 

 Następnym problemem jest zamyka-

nie drzwi toalet. Często jest to sygnalizo-

wane przez system ich obsługi (rys. 31). 

W pojazdach wyposażonych w zamki 

elektronicznie bardzo często, po wielu 

latach eksploatacji, zużywają się me-

chanizmy i w efekcie czego dochodzi 

do wielce krepujących sytuacji. Polega 

to na tym, że jeden pasażer wchodzi do 

toalety aby z nich skorzystać. Wchodzi 

i naciska przycisk blokujący drzwi lub 

w innym wariancie konstrukcji zamka, 

przekręca zamek mechaniczny. Potem 

kieruje się  do muszli klozetowej aby z 

niej skorzystać. W tym samym czasie, 

wskutek jazdy pociągu po torze, rozjaz-

dach, wibracje powodują odblokowanie 

zamka elektronicznego jak i mechanicz-

nego. Rygiel obraca się o ok 10 stopni 

(rys. 32-33).  Na zewnętrznej sygnalizacji 

zajęcia toalety pojawia się sygnał zielo-

ny - wolne.  Drugi pasażer, będący  na 

zewnątrz, widząc zielone światełko myśli 

– wolne. Naciska guzik otwierania drzwi 

i … zastaje pierwszego pasażera obna-

żonego nad toaletą (sic).   

 Z punktu widzenia pasażera nie jest 

istotne kto wyprodukował tabor, ale ja-

kość jego wykonania oraz utrzymania.  

Takie sytuacje świadczą o tandetnym 

wykonaniu podzespołów oraz o braku 

tzw. kultury technicznej serwisu. Całko-

wity brak brania pod uwagę na etapie 

projektowania toalety procesów zużycia 

przy doborze materiałów i wykonaniu z 

nich elementów świadczy o braku wy-

kształcenia projektantów. Brak serwisu 

świadczy o złym planowaniu planu re-

montów. 

 Zasadne jest aby każdy przewoź-

nik ustandaryzował system zamykania 

drzwi do toalet. Najlepiej na klasycz-

ne, mechaniczni zamykanie zamkiem 

ryglowym zamki i elektrycznym prze-

suwaniem drzwi dla kabin dla niepeł-

nosprawnych. Dla małych toalet  najlep-

sze są  zamki z blokadą mechaniczną i 

ręcznym otwieraniem drzwi. Dla pasa-

żera jest to wymierna korzyść. Nie musi 

zgadywać jak to się obsługuje, gdy jest 

wymiana taboru.   Dla przewoźnika tak-

że jest wymierna korzyść ekonomiczna. 

Jednolity typ= niższe koszty. Ponadto 

zmniejsza jego ryzyko narażenia się na 

wypłatę odszkodowania dla pasażerów  

za naruszanie prawa transportowego. 

Przegląd prawa ws. toalet 

w pociągach

W Polsce punktem odniesienia winny 

być przepisy BHP dla miejsc pracy. Wy-

nika to że tego że nie ma jednolitego 

przepisu Prezesa UTK lub właściwego 

ministra zajmującego się koleją.  

 Przepisy BHP dla budynków stanowią 

m.in. że dla istnieje obowiązek instalo-

wania toalet na każdym piętrze, w odle-

głości nie większej niż 75 m od miejsca 

pracy oraz proporcjonalnie do spodzie-

wanej liczby pracowników kobiet i męż-

czyzn. Minimalnie jest to 1 miska ustę-

powa oddzielne na każde  20 kobiet i 30 

mężczyzn. Jeśli jest tak, ze pracownicy 

stanowią kobiety i mężczyźni to wtedy 

stosuje się tą proporcję[15][26],  tab. 1. 

 Głównym dokumentem jaki opisuje 

wymogi liściowe toalet oraz wymagania 

techniczne dla  nich , dla pojazdów no-

wych i modernizowanych, jest Decyzja 

Komisji UE z 21 grudnia 2007r. oraz Karta 

UIC 563.

 DECYZJA KOMISJI z dnia 21 grudnia 

2007 r. dotycząca technicznej specyfi ka-

cji interoperacyjności w zakresie aspek-

tu „Osoby o ograniczonej możliwości 

poruszania się” transeuropejskiego sys-

temu kolei konwencjonalnych i trans-

europejskiego systemu kolei dużych 

prędkości  [4] defi niuje pojęcia toalety 

standardowe i uniwersalnej dla osób na 

wozach oraz wyposażenie kabiny toale-

ty uniwersalnej w przewijak dla dzieci, 

jeśli nie ma osobnego pomieszczenia 

do pielęgnacji dzieci, ponadto wyznacza 

ona liczbę miejsc dla osób na wózkach 

inwalidzkich (tab. 2):

 W przypadku toalet w pociągach nie 

ma regulacji mówiącej ich minimalnej 

liczbie na pokładzie. Warto wiedzieć, 

29. Zamek z blokadą mechaniczną i ręcznym 

otwieraniem drzwi w składzie Pol-Regio

31. Sygnał niedomykania się drzwi toalety w 

pociągu

30. Zapchana toaleta próżniowa w pociągu
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że 1 kabina małej toalety zajmuje ok. 4 

miejsc w pociągach klasy regionalnej, 

zaś w pociągach klasy IC jest o 9 miejsc 

(78 z, 87 bez).  Po zmianie ustrojowej i 

gospodarczej w Polsce w latach 90-tych 

XX w. nastąpiło usamodzielnienie sa-

morządów regionalnych. Najwyższym 

organem prawnym w regionie jest sa-

morząd wojewódzki funkcjonujący pod 

nazwą Urząd Marszałkowski. To na nim 

spoczywa obwiązek organizowania za-

sad transportu publicznego na kolei. 

Powoduje to, że w każdym wojewódz-

twie są inne zasady zamawiania taboru 

kolejowego oraz jego wyposażenia w 

liczbę oraz rodzaj toalet. Zatem zasadne 

jest opracowanie zasad projektowania 

i modernizacji taboru kolejowego w 

uwzględnieniem minimalnej liczby toa-

let na pokładzie. 

 W karcie UIC 563 Urządzenia sanitar-

ne i porządkowe wagonów pasażerskich 

[8], jest zapisane co następuje: każdy po-

jazd przeznaczony do przewozu pasażerów 

musi być wyposażony w co najmniej 1 toa-

letę (jedną).  Wagon gdzie jest miejsc więcej 

niż dla 40 pasażerów musi być wyposażony 

w 2 (dwie) toalety. W każdej toalecie musi 

być umywalka. Zatem należy stwierdzić, 

że używane pojazdy nie spełniają tego 

warunku. Wymagaj one remontu dosto-

sowawczego. 

Propozycja regulacji prawnej 

Temat toalet w miejscach publicznych 

jest marginalny. Nie mniej jednak każdy, 

kto czyta ten artykuł, jest człowiekiem. 

A to oznaczy, że je, pije i … wydala. Nie 

trzeba robić skomplikowanych wywo-

dów teoretycznych, aby stwierdzić , ze 

każda osoba kiedyś skorzystała i będzie 

korzystała z toalet w środkach transpor-

tu publicznego. Takimi są pociągi pasa-

żerskie. 

 Zasadne jest aby prezes UTK poprzez 

właściwego ministra wydał rozporzą-

dzenie w drodze ustawy o obowiązko-

wym planowaniu układu oraz rodzaju 

toalet w pociągach oraz ich utrzymaniu 

przez przewoźnika.  

1. Przedmiotem ustawy jest regulacja 

liczby oraz rodzaju i wyposażenia 

toalet w pasażerskich pojazdach 

szynowych takich jak: wagony do-

czepne do lokomotyw i  spalinowe, 

elektryczne lub hybrydowe zespoły 

trakcyjne. 

2. Przez pojęcie toaleta rozumie się 

wydzielone pomieszczenie zamy-

kane drzwiami z zamkiem, zwane 

kabiną,  oraz miską ustępową, umy-

walką, śmietniczką i przewijak dla 

niemowląt wraz z odpowiednim 

oznakowaniem i wyposażeniem.

3. Stosuje się też toalety przeznaczo-

ne dla  osób niepełnosprawnych na 

wózkach inwalidzkich lub o kulach. 

4. Regulacja liczby toalet:

4.1. dla pojazdów nowych lub moderni-

zowanych

1) 1 kabina toalety winna być zainsta-

lowana  na każdym wagon lub czło-

nie zespołu trakcyjnego. 

2) W każdym pociągu złożonym z wa-

gonów doczepianych oraz każdym 

zespole trakcyjnym winna być  za-

instalowana jedna kabina dla osób 

niepełnosprawnych  ze stosownym 

oznakowaniem w pobliżu miejsc dla 

osób na wózkach. 

4.2.  dla pozostałych pojazdów 

1) Zabytkowe, tj. wpisane do rejestru 

zabytków ruchomych, zgodnie z 

pierwotną zabudową

2) Zespoły trakcyjne  zaleca się moder-

nizację i zastosowanie się do art. 4.1. 

ust. 1) oraz art. 4.2.2.6.  i 7.3.2.7. (Dz.U. 

L 064, 7.3.2008; 2008/164/WE), lub w 

jeśli to niemożliwe, wycofanie i kasa-

cję,

3) Wagony doczepiane, zaleca się mo-

dernizację i zastosowanie się do art. 

4.1. ust. 2) oraz art. 4.2.2.6.  i 7.3.2.7. 

(Dz.U. L 064, 7.3.2008; 2008/164/

WE), lub w jeśli to niemożliwe, wy-

cofanie i kasację.

5. Wymiary i wyposażenie toalet  

5.1. kabiny standardowe muszą być 

zgodne z  kartą UIC 563 A OR Urzą-

dzenia sanitarne i porządkowe wa-

gonów pasażerskich

5.2. kabiny uniwersalne muszą być  

zgodne z art. 4.2.2.6. (Dz.U. L 064, 

7.3.2008; 2008/164/WE),

6. Utrzymanie

Każdy koncesjonowany przewoźnik jest 

zobligowany do utrzymania toalet 

w swoich składach osobowych, w 

ten sposób, że:

1) przed każdym wyjazdem pocią-

gu lub wagonu na trasę musi być 

sprawdzona drożność toalety oraz 

umywalki oraz opróżnione kosze 

ze śmieciami.  W przypadku stwier-

dzenia niedrożności bezwzględnie 

należy udrożnić rury spustowe. Nie-

dopuszczalny  jest wyjazd składu 

z nierożną toaletą na każdą trasę. 

Należy opróżnić zbiornik na fekalia 

33. Odblokowane drzwi do toalety32. Zablokowane drzwi to toalety

Liczba pracowników Liczba kabin WC i umywalek

1 – 5 1

6 – 25 2

26 – 50 3

51 – 75 4

76 – 100 5

Tab. 1. Sanitariaty pracownicze 

dla kobiet i mężczyzn

Długość pociągu
Liczba miejsc na wózki w 

pociągu

mniejsza niż 205 metrów 2 miejsca na wózki

205 do 300 metrów 3 miejsca na wózki

większa niż 300 metrów 4 miejsca na wózki

Tab. 2. Liczba miejsc na wózki w pociągu
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toalety, jeśli wskaźnik napełnienia 

wskazuje na napełnienie większe niż 

50%; 

2) przed każdym wyjazdem pocią-

gu lub wagonu na trasę musi być 

sprawdzony stan zbiornika wody 

dla toalety i umywalki. Należy na-

pełnić zbiornik na wodę dla toalety i 

umywalki, jeśli wskaźnik napełnienia 

wskazuje na napełnienie mniejsze 

niż 50%;

3) przed każdym wyjazdem pociągu 

lub wagonu toaleta musi być po-

sprzątana i umyta oraz sprawdzony 

system zamykania drzwi do kabiny 

toalety;

4) personel pokładowy winien być 

przeszkolony w zakresie sprawdze-

nia stanu toalety oraz obsługi w za-

kresie uruchomienia procesu udroż-

niania przy zwiększonym ciśnieniu 

zasysania. Zaleca się aby w tym cza-

sie nie było nikogo w kabinie toale-

ty; 

5) przewoźnik musi opróżnić zbiorniki 

fekaliów po zakończeniu dziennego 

obiegu pojazdu niezależnie od sta-

nu jego napełnienia oraz uzupełnić 

wodę dla toalety i umywalki nieza-

leżnie od stanu jego opróżnienia;

6) w trakcie obiegu pociągu lub wago-

nu przewoźnik winien przestrzegać 

zalec eń ppkt. 1 i 2 pkt 6; 

7) W przypadku braku dostateczne-

go serwisu lub narażenia pasażera 

na trudności z korzystania z toalety 

przewoźnik podlega karom admini-

stracyjnym.

Podsumowanie

Każdy pasażer kolei chciałby mieć po-

dróż szybką i wygodną. Wygodą w po-

ciągu jest nie tylko wi-fi , klimatyzacja czy 

dobre zawieszenie nie dające odczuć 

wibracji z jazdy. Warto aby projektanci 

taboru kolejowego pasażerskiego wi-

dzieli, że tym taborem jadą pasażerowie 

zdrowi, ale także z problemem NM- nie-

trzymania moczu. Wygoda to także moż-

liwość komfortu osobistego. A tym jest 

dostęp do toalety Zasadne jest aby pod-

jąć dyskusję o standardzie liczby toalet 

w pociągach, ich liczby oraz standardzie 

utrzymania. Nie powinno to zależeć od 

woli zamawiającego samorządu lokal-

nego, jak jest dotychczas, lecz wynikać 

z przepisów. Ponadto każdy przewoźnik 

winien mieć jeden standard zamknięcia 

drzwi do toalety, tak aby pasażer nie był 

zmuszony zgadywać jak to się robi w 

nowym typie. Zasadnym jest aby każ-

dy przewoźnik w ramach spodziewanej 

naprawy głównej, jaka czeka każdy po-

jazd, doprowadził  do ich ujednolicenia. 

Sprawa, choć niezbyt popularna, jest jak 

najbardziej rzeczowa. 
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