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Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

DPN-WDZK.47.33.2021.2.KG

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 28l ust. 8b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1984), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym” lub 
„ustawą”, w związku z otrzymaniem raportu nr PKBWK/05/2021 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. Zalecenia PKBWK ujęte w ww. 
raporcie dotyczą spółek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz POLREGIO 
sp. z o.o.
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/05/2021 w sprawie poważnego wypadku 
kolejowego zaistniałego 26 stycznia 2021 r. na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D, szlak 
Zbąszynek - Lutol Suchy w km 10,196 linii nr 367 Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski. 
Po przeprowadzonej analizie, Prezes UTK przekazuje Państwu następujące zalecenia:

1. Przewoźnik kolejowy POLREGIO sp. z o.o. dokona sprawdzenia we wszystkich 
pojazdach kolejowych, będących w użytkowaniu spółki, poprawności działania 
zainstalowanych rejestratorów przedpola jazdy oraz podejmie właściwe działania 
mające na celu zapewnienie sprawności technicznej tych rejestratorów.

2. Zarządca drogi gminnej klasy L wraz z zarządcą infrastruktury kolejowej 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dostosują dojazdy do przejazdu 
kolejowo-drogowego, na długości minimum 34 m, do szerokości 2 x 2,75 metra 
(wg postanowień § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 124, 
z późn. zm.)). Obecna szerokość drogi spełnia wymagania § 14 ust. 3 pkt 1 
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ww. rozporządzenia, która jest dopuszczalna na czas etapowania budowy lub przy 
przebudowie drogi.

3. Zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. utrzyma 
ograniczenie prędkości pociągów do 60 km/h do czasu dostosowania szerokości drogi 
dojazdowej do szerokości pomostu przejazdu.

Na podstawie art. 28l ust. 9a i 9b oraz art. 28l ust. 10 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 planują zrealizować lub już 
zrealizowali w przedmiotowym zakresie.
Jednocześnie informuję, że instrukcja dotycząca wypełniania tabeli/ użytkowania arkusza 
Excel oraz pozostałe materiały dotyczące przekazywanych 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 za pomocą poczty elektronicznej: 
zalecenia@utk.gov.pl lub na numer infolinii 22 749 15 67. Infolinia jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00.

Z poważaniem

IGNACY GÓRA
PREZES URZĘDU TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Załącznik:

Karta bezpieczeństwa

Otrzymują:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
2. POLREGIO sp. z o.o.

Do wiadomości:
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