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Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

DPN-WDZK.47.6.2021.2.IF

wg rozdzielnika

Szanowni Pastwo,

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie 
kolejowym”, oraz w związku z publikacją na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji raportu nr PKBWK/01/2021 Państwowej Komisji Badania 
Wypadków Kolejowych, zwanej dalej „PKBWK” lub „Komisją”, przekazuję Państwu 
do realizacji zalecenia sformułowane przez Komisję w Raporcie, a dotyczące autoryzowanych 
zarządców infrastruktury, certyfikowanych przewoźników kolejowych, Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej, zwanej dalej „WKD”, oraz Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, zwanej dalej 
„PKM”.
Zgodnie z art. 28l ust. 8a i 8b ustawy o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego, zwany dalej „Prezesem 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 infrastruktury, 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, 
są zalecenia wynikające z raportu nr PKBWK/01/2021 z badania poważnego wypadku 
kolejowego kat. A13 zaistniałego 9 marca 2020 r. o godz. 04:15 na stacji Szymankowo, 
w torze nr 2, km 287,360 linii nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa — Gdańsk Główny.
Po przeprowadzonej analizie, Prezes UTK przekazuje następujące zalecenia:

1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury zgodnie z obowiązującymi u nich systemami 
zarządzania bezpieczeństwem (SMS) dokonają oceny ryzyka w odniesieniu 
do zagrożeń zidentyfikowanych w Raporcie, które przyczyniły się do zaistnienia 
zdarzenia bądź stanowiły inne nieprawidłowości związane z badanym zdarzeniem. 
Autoryzowani zarządcy infrastruktury podejmą również stosowne środki ograniczające 
ryzyko zaistnienia ww. zagrożeń.
WKD oraz PKM zrealizują powyższe zalecenie w oparciu o inne niż system zarządzania 
bezpieczeństwem (SMS) procedury i przepisy wewnętrzne.

http://www.utk.gov.pl/
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2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury, certyfikowani przewoźnicy kolejowi dokonają 
uzupełnienia rejestru zagrożeń o następujące zagrożenie: używanie telefonów 
komórkowych do wydawania poleceń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego 
zamiast środków dopuszczonych w przepisach wewnętrznych oraz dokonają oceny 
ryzyka, jak również podejmą stosowne środki ograniczające ryzyko zaistnienia tego 
zagrożenia.
WKD oraz PKM zrealizują powyższe zalecenie w oparciu o inne niż system zarządzania 
bezpieczeństwem (SMS) procedury i przepisy wewnętrzne.

3. Autoryzowani zarządcy infrastruktury w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka, 
dokonają weryfikacji częstotliwości oraz skuteczności kontroli wewnętrznych 
z zakresu, o którym mowa w Raporcie rocznym z działalności PKBWK za rok 2013, 
tj.:

a) obowiązku okresowego (w trybie uregulowanym instrukcjami wewnętrznymi) 
odsłuchiwania rozmów przeprowadzanych z wykorzystaniem łączności 
i radiołączności,

b) prawidłowości zapisów w dokumentacji techniczno-ruchowej prowadzonej 
na posterunkach ruchu, w tym w dziennikach prowadzenia ruchu, szczególnie 
pod względem czytelności i aktualności,

c) rodzajów i częstotliwości powtarzania się usterek urządzeń srk oraz 
czytelności".

WKD oraz PKM zrealizują powyższe zalecenie w oparciu o inne niż system zarządzania 
bezpieczeństwem (SMS) procedury i przepisy wewnętrzne.

4. Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD i PKM ujmą w programie szkoleń 
zasady związane z wjazdem, wyjazdem i przejazdem pociągu oraz organizacji pracy 
procesu przewozowego przez dyżurnego ruchu, wydawania rozkazów, wydawania 
zezwoleń oraz komunikowania się z maszynistą i kierownikiem pociągu roboczego.
Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. opracuje ww. program szkoleń w oparciu 
o wymagania wynikające z § 23 i § 61 Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów (Ir-1), 
zwanej dalej „Instrukcją Ir-1”.

5. Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. i przewoźnik HSL Polska sp. z o.o. podejmą 
działania mające na celu wyeliminowanie innych nieprawidłowości, niemających 
związku przyczynowego z zaistniałym zdarzeniem, ujętych w punkcie IV.6 Raportu.

6. Autoryzowani zarządcy infrastruktury, certyfikowani przewoźnicy kolejowi oraz WKD 
i PKM wdrożą zalecenie ujęte w Raporcie rocznym PKBWK za rok 2011 oraz 
przekazane pismem Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 30 maja 2012 r., 
o sygn.: DBK-550/R-03/KB/2012, polegające na wprowadzeniu zakazu 
wykorzystywania telefonów komórkowych w czasie pełnienia obowiązków 
służbowych związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, pracami manewrowymi 
pociągów związanych z zamknięciami. Adresaci zalecenia wdrożą systemowe 
mechanizmy nadzoru nad bieżącą kontrolą przestrzegania wprowadzonego zakazu.

7. Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD i PKM wyegzekwują stosowanie 
obowiązku osygnalizowania toru zamkniętego tarczą „D1” wraz ze stosowaniem 
środków pomocniczych (tabliczek ostrzegających).
Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. wyegzekwuje powyższy obowiązek w oparciu 
o postanowienia § 53 ust. 6 Instrukcji Ir-1.

http://www.utk.gov.pl/
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Na podstawie art. 28 l 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. 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.html);

2. odesłanie wypełnionej tabeli 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 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.

http://www.utk.gov.pl/
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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
2. Pismo Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 30 maja 2012 r., o sygn.: DBK-550/R- 03/KB/2012

Otrzymują: 
1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury
2. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi
3. Warszawska Kolej Dojazdowa
4. Pomorska Kolej Metropolitarna

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

http://www.utk.gov.pl/
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