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Raport roczny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych za 2020 r. wskazuje na następujące postępowania prowadzone 
przez wyżej wymieniony organ w 2020 r.:

1. Raport Nr PKBWK/09/2020 z postępowania z poważnego wypadku kategorii A23 zaistniałego 11 stycznia 2020 r. o godz. 
04:35 na szlaku Szamotuły - Pęckowo, w torze nr 1, w km 34,102 linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny. 
Zalecenia 
z powyższego raportu zostały przekazane przez Prezesa UTK pismem o sygn. DPN-WDZK.47.2.2021.2.KG.

2. Raport Nr PKBWK/07/2020 z postępowania z wypadku kategorii B21 zaistniałego w dniu 17 lutego 2020 r. 
o godz. 19:34 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D, zlokalizowanym na szlaku Czerwonak - Bolechowo, w torze nr 1, 
w km 7,765 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna. Zalecenia z powyższego raportu zostały przekazane 
przez Prezesa UTK pismem o sygn. DPN-WDZK.47.39.2020.2.KG.

3. Raport Nr PKBWK/01/2021 z postępowania z poważnego wypadku kategorii A13 zaistniałego w dniu 9 marca 2020 r. o godz. 
04:15 na stacji Szymankowo, w torze nr 2, w km 287,360 linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny. 
Zalecenia z powyższego raportu zostały przekazane przez Prezesa UTK pismem o sygn. DPN-WDZK.47.6.2021.2.IF.

4. Raport Nr PKBWK/10/2020 z poważnego wypadku kategorii A19 zaistniałego 29 kwietnia 2020 r. o godz. 17:32 na przejeździe 
kolejowo-drogowym kategorii B, zlokalizowanym na szlaku Bolechowo - Murowana Goślina, w torze nr 1, w km 15,753 linii 
kolejowej nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna. Zalecenia z powyższego raportu zostały przekazane przez Prezesa UTK 
pismem o sygn. DPN-WDZK.47.3.3031.2.KG.

5. Raport nr PKBWK/04/2020 z poważnego wypadku kategorii A20 zaistniałego 18 sierpnia 2020 r. o godz. 07:29 na przejeździe 
kolejowo-drogowym kategorii C, zlokalizowanym na szlaku Nisko - Rudnik nad Sanem, w torze nr 1, w km 119,080 linii kolejowej 
nr 68 Lublin Główny – Przeworsk. Zalecenia z powyższego raportu zostały przekazane przez Prezesa UTK pismem o sygn. 
DPN.WDZK.23.2021.2.KG.

6. Raport Nr PKBWK/03/2021 z poważnego wypadku kategorii A21 zaistniały 3 września 2020 r. o godz. 13:50 na przejeździe 
kolejowo-drogowym kategorii D, zlokalizowanym na szlaku Przybówka-Jasło Towarowa, w torze nr 1, w km 55,924 linii 
kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – Jasło. Zalecenia z powyższego raportu zostały przekazane przez Prezesa UTK pismem o 
sygn. DPN.WDZK.47.13.2021.2.KG.

7. Raport Nr PKBWK/02/2021 z poważnego wypadku kategorii A20 zaistniałego 21 października 2020 r. o godz. 12:52 
na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii C, zlokalizowanym na szlaku Rokiciny - Baby, w torze nr 2, w km 120,779 linii 
kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice. Zalecenia z powyższego raportu zostały przekazane przez Prezesa UTK 
pismem o sygn. DPN-WDZK.47.11.2021.2.KG.

8. Postępowanie z incydentu kategorii C57 zaistniałego w dniu 16 października 2019 r. o godz. 13:54 na stacji Leszczyny, 
nastawnia „Lsz" w km 31,738 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza. PKBWK przekazała informację, że postepowanie 
w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności powyższego zdarzenia jest na etapie końcowym analizy dokumentacji projektowej 
oraz ekspertyz i badań.

Zalecenia wydane przez PKBWK w raporcie rocznym za 2020 r. i przekazane przez Prezesa UTK podmiotom rynku 
kolejowego:

1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych oraz WKD wdrożą zalecenie nr 2 z Raportu 
Rocznego za rok 2018 (powtórzenie zalecenia wydanego w 2019 r., a opublikowanego w Raporcie Rocznym za rok 2018) o 
treści: „Zarządcy infrastruktury wyeliminują rogatki wyjazdowe dla samoczynnych systemów przejazdowych na przejazdach 
kategorii B, w odniesieniu do rozwiązań z czterema półrogatkami, a w przypadku uzasadnionym warunkami miejscowymi 
powiadomią zarządcę drogi o konieczności zabezpieczenia dojazdu do przejazdu kolejowo-drogowego kategorii B przed 
możliwością wjazdu pojazdu drogowego pasem umożliwiającym objazd zamkniętej rogatki, w szczególności przez zastosowanie 
pasów separujących lub separatorów. Stan taki jest niezgodny z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 4, pkt 6.2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.), który stanowi: „rogatki zamykające całą szerokość jezdni U-13a i U-13b stosuje 
się 
na przejazdach kolejowych kategorii A, natomiast półrogatki U-13c stosuje się na przejazdach kategorii B. Półrogatki należy 
umieszczać tak, aby z każdej strony przejazdu zamykały prawą połowę drogi (również w przypadku stosowania półrogatek 
na jezdniach jednokierunkowych)”.

2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych, koleje wąskotorowe oraz WKD wdrożą 
zalecenie nr 9 z Raportu Nr PKBWK/02/2018 o treści: „PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej dokonają 
przeglądu przejazdów kolejowo-drogowych pod względem prawidłowej niwelety drogi w stosunku do pomostu na przejazdach 
kolejowo-drogowych, a w przypadku stwierdzenia nierówności na przejazdach kolejowo-drogowych wystąpią do zarządcy drogi o 
ustawienie znaków A-11 „nierówna droga”.

3. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi (towarowi) zwiększą nadzór nad przygotowaniem i włączeniem wagonów (pojazdów 
kolejowych) do ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia liczby incydentów kategorii C50 oraz przekażą zalecenie 
do stosowania podmiotom odpowiedzialnym za organizację przewozów towarowych oraz podmiotom odpowiedzialnym 
za załadowanie, rozładowanie i zabezpieczenie ładunku lub inne czynności ładunkowe i zastosują skuteczne mechanizmy 
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kontroli realizacji tego zalecenia w ramach swoich systemów zarządzania bezpieczeństwem. 

4. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz użytkownicy bocznic kolejowych podejmą stosowne działania w celu 
uniknięcia bądź zminimalizowania liczby wypadków kategorii B15 - przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu lub uchylenie 
zamknięcia i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem kolejowym.

5. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi wdrożą stosowne działania mające na celu dalsze zmniejszenie liczby zdarzeń kategorii C44 
i B04, dotyczących niezatrzymania się pojazdu kolejowego przed sygnałem „stój” lub w miejscu, w którym powinien się 
zatrzymać, albo uruchomienia pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia.

6. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w okręgu nastawczym w przypadku 
jednoczesnej jazdy pociągów torami szlakowymi w tym samym kierunku - tej samej stacji i niezatrzymania się pociągu (kolor 
czerwony) mającego sygnał „stój” nadawany na semaforze wjazdowym dla spowodowania wcześniejszej zmiany obrazu 
zezwalającego na sygnał „stój”, dla pociągu (kolor niebieski) zbliżającego się torem sąsiednim do semafora wjazdowego 
z sygnałem nadawanym „wolna droga" wprowadzą: w systemach urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) wyposażonych 
w kontrolę niezajętości odcinków toru będących w drodze jazdy za semaforami wjazdowymi ze szlaków wielotorowych, 
a będących częścią ich wzajemnie sprzecznych dróg przebiegów zależność jak w przykładach przedstawionych na poniższych 
rysunkach: 

7. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej dokonają identyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych, na których kąt 
skrzyżowania linii kolejowej z drogą nie spełnia warunku określonego w § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744 z późn. zm.), dokonają oceny ryzyka 
zaistnienia zdarzeń na tych przejazdach i podejmą stosowne działania zapobiegawcze zgodnie z posiadanymi systemami 
zarządzania bezpieczeństwa.

Pełna treść raportu została opublikowana pod następującym linkiem:

https://www.utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-bezpieczenstw/17249,Zalecenia-bezpieczenstwa.html
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