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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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie 
kolejowym”, w związku z otrzymaniem raportu od 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.
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.
Przedmiotem analizy, o której mowa powyżej, są zalecenia wynikające z raportu 
nr PKBWK/03/2022 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 30 kwietnia 
2020 r. o godz. 11:50 na szlaku Świdnica Kraszowice — Jedlina Zdrój w km 60,885 linii 
kolejowej nr 285 Wrocław Główny — Świdnica Przedmieście.
Po przeprowadzonej analizie, Prezes UTK przekazuje Państwu następujące zalecenia:

1. Dysponenci pojazdów specjalnych wdrożą zalecenie nr 4 z Raportu PKBWK/03/2020, 
odnoszące się do wyposażenia pojazdów specjalnych w rejestrator pokładowy 
parametrów jazdy oraz dodatkowo podejmą działania celem doposażenia tych 
pojazdów w rejestratory obrazu przedpola jazdy i pracy.

http://www.utk.gov.pl/
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2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury opracują zasady prowadzenia robót na spadku 
linii kolejowej z wykorzystaniem pojazdów specjalnych samojezdnych będących 
w składzie z innymi pojazdami kolejowymi bez napędu, do stosowania których będą 
zobligowane przedsiębiorstwa wykonujące prace remontowe i utrzymaniowe oraz 
zapewnią mechanizmy nadzoru nad stosowaniem tej procedury.

3. Autoryzowani zarządcy infrastruktury przekażą przedsiębiorstwom wykonującym 
prace remontowe i utrzymaniowe na terenie ich infrastruktury kolejowej zalecenie 
o treści:
„Przedsiębiorstwa wykonujące prace remontowe i utrzymaniowe na terenie 
infrastruktury kolejowej zorganizowane w sposób długoterminowy, uniemożliwiający 
bezpośredni kontakt z pracownikami, będą realizować system kontroli w zakresie 
dyscypliny pracy i przestrzegania przepisów i instrukcji, a w szczególności 
prowadzenia ruchu, wykonywania prac oraz stanu psychofizycznego pracowników”
oraz wdrożą mechanizmy nadzoru nad wykonaniem tego zalecenia.

4. Autoryzowani zarządcy infrastruktury:
a. nieposiadający stosownych przepisów dotyczących prac maszyn i urządzeń 

poruszających się po tym samym torze, w tym samym czasie w różnych 
lokalizacjach opracują te przepisy dotyczące wzajemnego komunikowania się 
w tych sytuacjach pracy oraz wdrożą je do stosowania,

b. posiadający powyższe przepisy przeprowadzą szkolenia przypominające 
o obowiązujących zasadach.

5. Autoryzowani zarządcy infrastruktury opracowując specyfikacje warunków 
zamówienia w związku z planowanymi pracami inwestycyjnymi/modernizacyjnymi 
uwzględnią wydane zalecenia dotyczące:

a. wyposażenia torowych samojezdnych maszyn do zgrzewania szyn 
w rejestratory parametrów jazdy i rejestratory obrazu przedpola jazdy i pracy,

b. wyposażenia pracowników w urządzenia radiołączności.
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. Odpowiedź należy przekazać za pośrednictwem dedykowanego 
arkusza w formacie programu MS Excel na adres e-mail: zalecenia@utk.gov.pl.
Jednocześnie informuję, że arkusz MS Excel oraz instrukcja dotycząca wypełniania tabeli/ 
użytkowania arkusza i pozostałe materiały dotyczące przekazywanych zaleceń 
są zamieszczone 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).

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


Strona 3 z 3

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 e-mail: utk@utk.gov.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: 
zalecenia@utk.gov.pl lub na numer infolinii dedykowanej do uzyskania informacji na temat 
wydanych zaleceń, tel. 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. Autoryzowani zarządcy infrastruktury;
2. Dysponenci pojazdów specjalnych.

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 15 67.
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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