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Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

DPN-WDZK.47.11.2021.2.KG

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 28l ust. 10 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
o transporcie kolejowym”, w związku z otrzymaniem raportu nr PKBWK/02/2021 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, zwanej dalej „PKBWK” lub 
„Komisją” – opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – przekazuję Państwu do realizacji zalecenia sformułowane przez Komisję 
w raporcie, a dotyczące autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej, Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej, zwanej dalej „WKD”, Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, zwanej dalej 
„PKM”, oraz certyfikowanych przewoźników kolejowych.
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 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/02/2021 z badania poważnego wypadku 
kategorii A20 zaistniałego 21 października 2020 r. o godzinie 12:52 szlak Rokiciny - Baby, 
tor nr 2, przejazd kolejowo-drogowy kategorii C w km 120,779 linia kolejowa nr 1 Warszawa 
Zachodnia - Katowice.
Po przeprowadzonej analizie, Prezes UTK przekazuje następujące zalecenia:
1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz WKD podejmą działania 

zobowiązujące pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w szczególności obsadę 
posterunków ruchu zgłaszających zdarzenia na przejazdach kolejowo – drogowych 
do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, do posługiwania się numerem 
identyfikacyjnym przejazdów kolejowo – drogowych, co przyczyni się do szybszego 
uruchomienia akcji ratunkowej. 
Podmioty te uregulują powyższą kwestię w regulaminach technicznych stacji.

http://www.utk.gov.pl/
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2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, certyfikowani przewoźnicy kolejowi, 
WKD oraz PKM włączą w tematykę pouczeń okresowych, dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem 
i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, zasady postępowania w razie zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu i zdarzeń kolejowych ujęte w § 48 – 58 Rozdziału 7 
rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia 
ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 360, z późn.zm.).

3. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz WKD podejmą działania 
poprawiające współpracę z zarządcami dróg na etapie projektu, realizacji i odbiorów 
końcowych zadań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
dojazdów do przejazdów kolejowo – drogowych.

4. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz WKD podczas badań 
diagnostycznych wszystkich przejazdów kolejowo – drogowych, każdorazowo sprawdzą, 
czy w polu widoczności z dróg dojazdowych z 5 metrów od przejazdu znajdują się szafy 
zasilające urządzeń SSP lub inne obiekty zasłaniające widoczność czoła pociągu. 
W przypadku stwierdzenia ww. obiektów, bezzwłocznie usuną je lub przestawią w inne 
miejsce dla poprawy widoczności.
Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokona demontażu nieczynnej 
szafy zasilającej urządzenia srk znajdującej się z prawej strony przejazdu kolejowo – 
drogowego kat. C w km. 120,779 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice. 
Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz WKD po odbiorach 
eksploatacyjnych, w trybie pilnym, będą dokonywali fizycznej likwidacji nieczynnych 
urządzeń i obiektów.

5. Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyspieszy działania 
w zakresie zabudowy innowacyjnych systemów zabezpieczenia na przejazdach kolejowo 
– drogowych umożliwiających:

– ostrzeganie kierowców o zbliżaniu się do przejazdu oraz
– monitorowanie przestrzegania przez nich obowiązujących przepisów, skutkujące 

nałożeniem mandatów karnych w przypadku wykroczeń.
6. Przewoźnik PKP Intercity S.A. podejmie działania mające na celu zapewnienie 

prawidłowej rejestracji parametrów w rejestratorach zabudowanych na pojazdach 
kolejowych z napędem. 
Dodatkowo w ramach programów poprawy bezpieczeństwa systemu zarządzania 
bezpieczeństwem (SMS) PKP Intercity S.A. ujmie przeprowadzanie dodatkowych 
kontroli poprawności zapisów parametrów w rejestratorach pojazdów kolejowych 
z napędem. 

7. Przewoźnik PKP Intercity S.A. będzie kontynuował systematyczne wyposażanie 
pojazdów kolejowych z napędem, w tym lokomotywy EP07-411, w systemy monitoringu 
szlaku (kamery cyfrowe).

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.

http://www.utk.gov.pl/
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Jednocześnie informuję, że wszystkie materiały dotyczące przekazywanych zaleceń wraz 
ze szczegółową instrukcją dotyczącą wypełniania tabeli/ użytkowania arkusza Excel, 
za pośrednictwem którego należy przesłać informacje o sposobie realizacji zaleceń, 
są zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce: 
„Monitorowanie bezpieczeństwa” - „Monitoring bezpieczeństwa” – „Zalecenia 
bezpieczeństwa” pod linkiem: (https://utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-
bezpieczenstw.html).
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.

Z poważaniem

IGNACY GÓRA
PREZES URZĘDU TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Załącznik:
Karta bezpieczeństwa

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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