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wg rozdzielnika 

 

Szanowni Państwo, 

 

działając na podstawie art. 28l ust. 10 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym” 

oraz w związku z publikacją na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji raportu nr PKBWK/03/2020 i raportu nr PKBWK/04/2020 Państwowej 

Komisji Badania Wypadków Kolejowych, zwanej dalej „PKBWK” lub „Komisją”, przekazuję 

Państwu do realizacji zalecenia sformułowane przez Komisję w Raportach, a dotyczące 

przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz podmiotów eksploatujących 

pojazdy specjalne. 

Zgodnie z art. 28l ust. 8a i 8b ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK dokonuje analizy 

skierowanych do niego zaleceń uwzględniając konieczność zapewnienia systemowego 

podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i minimalizacji ryzyka w transporcie kolejowym. 

Prezes UTK może uwzględnić zalecenia i przyjąć je do realizacji lub przekazać je w całości 

albo w części do realizacji zarządcom, przewoźnikom kolejowym lub innym podmiotom, 

których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo 

eksploatacji kolei, podlegającym regulacji na podstawie przepisów ustawy. Prezes UTK 

informuje Komisję o sposobie postępowania z jej zaleceniami. 

W tym kontekście wskazać należy, że przedmiotem analizy, o której mowa powyżej były: 

1. Zalecenia wynikające z raportu nr PKBWK/03/2020 dotyczącego wypadku kat. A19 

zaistniałego 3 lipca 2019 r. o godz. 08:50 szlak Wargowo – Złotniki, na torze 

zamkniętym nr 2, na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii „B” w km 13,916 linii 

kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD - Piła Główna. 

2. Zalecenia wynikające z raportu nr PKBWK/04/2020 dotyczącego wypadku kat. A21 

zaistniałego 2 sierpnia 2019 r. o godzinie 19:42 na przejeździe kolejowo-drogowym  

kat. „D”, szlak Starzyny – Koniecpol, tor nr 1, w km 34,751 linii kolejowej nr 64 

Kozłów – Koniecpol. 

W wyniku analizy, o której mowa powyżej Prezes UTK przekazuje do realizacji następujące 

zalecenia wynikające z raportu nr PKBWK/03/2020: 

1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz Warszawska Kolej Dojazdowa  

sp. z o.o., zwana dalej „WKD”, wprowadzą do instrukcji wewnętrznych 

szczegółowe zasady postępowania podczas pracy pociągu roboczego na torze 

zamkniętym, przy wyłączonych czujnikach samoczynnego systemu przejazdowego, 

podczas gdy prowadzony jest ruch pociągów na pozostałych torach.  

http://www.utk.gov.pl/
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2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD do czasu wprowadzenia zmian 

w instrukcjach wewnętrznych, w razie konieczności wykonania pracy pociągu 

roboczego na torze zamkniętym z wyłączonymi urządzeniami samoczynnego 

systemu przejazdowego przy czynnym drugim torze oraz w przypadku wyłączenia 

oddziaływania czujników w torze z identyfikacją toru: 

 wprowadzą ograniczenie prędkości jazdy pociągu po torze czynnym 

i zamkniętym do 20 km/h na całej szerokości przejazdu lub przejścia;  

 uprzedzą drużyny pociągowe pociągów po torze czynnym i pociągów 

roboczych rozkazem pisemnym o konieczności wielokrotnego podawania 

sygnału dźwiękowego Rp 1 „Baczność” do czasu ustawienia wskaźnika W6b 

na odcinku od wskaźnika W6a do przejazdu kolejowo-drogowego, 

a w przypadku nieustawienia wskaźnika W6a, od kilometra ustalonego 

w regulaminie technicznym indywidualnie dla każdego przejazdu; 

 oznakują przejazd kolejowo-drogowy znakiem drogowym B-20 „Stop” z tablicą 

„rogatka uszkodzona” lub „sygnalizacja uszkodzona”. 

3. Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD zwiększą liczbę kontroli 

i wzmocnią nadzór nad przestrzeganiem regulaminów tymczasowych i przepisów 

wewnętrznych w przypadku zamknięć torowych w związku z pracami 

inwestycyjnymi, autoryzowani zarządcy uwzględnią te działania w programach 

poprawy bezpieczeństwa w ramach SMS. 

4. Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ujmie w rejestrze 

zagrożeń zagrożenie polegające na wyłączeniu urządzeń samoczynnego systemu 

przejazdowego w jednym z torów przechodzących przez przejazd kolejowo-

drogowy. 

5. Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podejmie działania 

mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie wystawiania 

świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych. 

6. Podmioty eksploatujące pojazdy specjalne podejmą działania, aby pojazdy 

te poruszające się po liniach kolejowych były wyposażone w elementy odblaskowe 

poprawiające widoczność tych pojazdów z boku oraz opracują wytyczne w zakresie 

dodatkowego znakowania pojazdów w te elementy. 

7. Podmioty eksploatujące pojazdy specjalne doposażą je w rejestratory pokładowe 

parametrów jazdy (rejestrujące co najmniej prędkość, ciśnienie w przewodzie 

głównym i cylindrach hamulcowych, uruchomienie sygnału „baczność”). 

Doposażenie dotyczy pojazdów poddawanych przeglądom poziomów utrzymania 

P4 i P5, jak również pojazdów nowo zakupywanych. 

W wyniku analizy, o której mowa powyżej Prezes UTK przekazuje do realizacji następujące 

zalecenia wynikające z raportu nr PKBWK/04/2020: 

1. Zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokona oceny 

ryzyka eksploatacyjnego w celu rozważenia zmiany istniejącej kat. „D” przejazdu 

kolejowo-drogowego, szlak Starzyny – Koniecpol, tor nr 1, w km 34,751 linii 

kolejowej nr 64 Kozłów – Koniecpol na kategorię wyższą lub ograniczenia 

prędkości biegu pociągów, ze względu na warunki miejscowe i prędkość 120 km/h 

oraz wystąpienia władz lokalnych. 

2. Zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uaktualni 

metrykę przejazdu zgodnie z pismem zarządcy o sygn. ILK2d-5003-500/1/2018 

wprowadzającym „Wytyczne Sporządzania i Aktualizowania Metryki Przejazdu 

Kolejowo-Drogowego/Przejścia”.  

3. Zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zniweluje 

skarpy z obu stron przejazdu kolejowo-drogowego w kilometrze 34,751 linii 

http://www.utk.gov.pl/
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kolejowej nr 64 Kozłów – Koniecpol w celu poprawy trójkątów widoczności 

z 10 i 20 metrów. 

4. Certyfikowani przewoźnicy oraz WKD wdrożą rekomendację PKBWK 

nr PKBWK-076-305/RL/R/11 z 22 listopada 2011 r. skierowaną do przewoźników 

kolejowych o obowiązku zainstalowania urządzeń rejestrujących – kamer 

cyfrowych lub wideo rejestratorów w pojazdach kolejowych nowo budowanych 

i będących w eksploatacji w taki sposób, aby rejestracja obrazu i dźwięku była 

zachowana w sposób ciągły na całej trasie biegu pociągu. 

Na podstawie art. 28l ust. 9a i 9b ustawy o transporcie kolejowym proszę o dokładną analizę 

powyższych zaleceń i przekazanie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od otrzymania 

pisma, informacji jakie działania Państwo już zrealizowali lub planują zrealizować 

w przedmiotowym zakresie. 

Odpowiedzi w kwestii realizacji powyższych zaleceń należy przekazać w następującej formie: 

1. poprzez wypełnienie pliku z tabelą, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu 

Transportu Kolejowego w zakładce „Monitorowanie bezpieczeństwa” - „Monitoring 

bezpieczeństwa” - „Zalecenia bezpieczeństwa” 

(https://utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-bezpieczenstw); 

2. wypełnioną tabelę należy odesłać w edytowalnej formie elektronicznej (w formie pliku 

Excel) na adres: zalecenia@utk.gov.pl. 

Istotne jest, aby dla każdego z zaleceń udzielić następujących informacji: 

a) wskazać nazwę zagrożenia, dla którego wdrażane środki bezpieczeństwa powiązane 

są z realizacją zalecenia; 

b) wskazać wartość poziomu ryzyka oraz określić, czy wartość ta jest akceptowalna; 

c) wskazać dowód z oceny ryzyka oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą), 

a także dowód z wdrożonych środków bezpieczeństwa; 

d) etap realizacji (Nie dotyczy - 1, W trakcie realizacji - 2, Zrealizowano - 3, Podjęto 

działania alternatywne - 4); 

e) procent realizacji (0-100%); 

f) data realizacji. 

W przypadku zaznaczenia przez Państwa opcji „nie dotyczy” należy podać uzasadnienie 

takiego stwierdzenia. 

Przypominam również, że szczegółowa instrukcja dotycząca wypełniania tabeli / użytkowania 

arkusza Excel, za pośrednictwem którego należy przesłać informacje o sposobie realizacji 

zaleceń, zamieszczona została na stronie internetowej UTK pod ww. linkiem. Podkreślam, 

że w przypadku dyspozycji przekazanych przez Prezesa UTK mają Państwo obowiązek 

realizacji zaleceń, również poprzez podjęcie działań alternatywnych, które będą adekwatne 

do wymagań i przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu 

kolejowego. 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt bezpośrednio z Departamentem 

Planowania i Nadzoru (tel. 22 749 14 40) lub za pomocą poczty elektronicznej: 

zalecenia@utk.gov.pl. 

Należy przypomnieć, że odpowiednia reakcja podmiotów na formułowane zalecenia PKBWK 

jest jednym z filarów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem i realnie wpływa 

na podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce.  

Prezes UTK, zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad realizacją przez podmioty rynku 

kolejowego wydanych zaleceń. W przypadku stwierdzenia niespełnienia określonych 

http://www.utk.gov.pl/
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wymagań, zgodnie z zapisem art. 28l ust. 9d ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK 

może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek terminowego wdrożenia zalecenia, uwzględniając 

konieczność zapewnienia systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem 

i minimalizacji ryzyka w transporcie kolejowym.  

Gdyby otrzymane odpowiedzi nie zostały uznane za zadowalające, informuję, że w ramach 

ustawowych uprawnień, na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 6 w związku z art. 28l ust. 9 ustawy 

o transporcie kolejowym, Prezes UTK może przeprowadzić działania nadzorcze, podczas 

których dokona sprawdzenia wiarygodności przekazanych informacji o realizacji wyżej 

wskazanych zaleceń, a także przesłanek, które zadecydowały o określeniu, że dane zalecenie 

nie dotyczy Państwa przedsiębiorstwa. 

Dodatkowo, na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK, 

uwzględniając zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości 

finansowe, może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej 

równowartość do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji stwierdzającej 

naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa i określającej zakres naruszenia oraz termin 

usunięcia nieprawidłowości. 

 

 Z poważaniem 

  

 

 
IGNACY GÓRA 

PREZES URZĘDU TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO 
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./ 

Załączniki: 

1. Karta bezpieczeństwa do raportu nr PKBWK/03/2020 

2. Karta bezpieczeństwa do raportu nr PKBWK/04/2020 
 

Otrzymują: 

wg rozdzielnika: 

1. autoryzowani zarządcy infrastruktury 

2. certyfikowani przewoźnicy kolejowy 

3. WKD sp. z o.o. 

4. podmioty eksploatujące pojazdy specjalne 
 

Do wiadomości: 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych 

ul. Chałubińskiego 4/6  

00-928 Warszawa 

 
Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 14 40 

Urząd Transportu Kolejowego – Departament Planowania i Nadzoru 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo 
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