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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/05/2022 z poważnego wypadku zaistniałego 15 czerwca 2021 r. o godz. 10:05 
na stacji Kochanówka Pustków w torze nr 1, na przejeździe kolejowo–drogowym kategorii C 
w km 313,328 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica.
Po przeprowadzonej analizie, Prezes UTK przekazuje Państwu następujące zalecenia:

1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych, 
operatorzy kolei wąskotorowych oraz podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania 
autoryzacji bezpieczeństwa uprawnione do prowadzenia działalności na podstawie 
świadectwa bezpieczeństwa ujmą w przepisach wewnętrznych obowiązek odwrócenia 
przejazdowych sygnalizatorów drogowych i ich zasłonięcia w taki sposób, aby komory 
nie były widoczne dla użytkowników przejazdu w przypadku, gdy sygnalizatory 
są zabudowane, lecz nie zostały jeszcze oddane do eksploatacji.

http://www.utk.gov.pl/
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2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych, 
operatorzy kolei wąskotorowych oraz podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania 
autoryzacji bezpieczeństwa uprawnione do prowadzenia działalności na podstawie 
świadectwa bezpieczeństwa podejmą działania w zakresie wprowadzenia 
mechanizmów skutecznej kontroli nad prawidłowością wykonywania badań 
diagnostycznych przejazdów kolejowo-drogowych. W odniesieniu do przejazdów 
kolejowo-drogowych, po których odbywa się ruch drogowy, obowiązek realizacji 
okresowych badań diagnostycznych spoczywa na powyższych podmiotach.

3. Dysponenci pojazdów specjalnych bezwzględnie wdrożą niezrealizowane zalecenia 
zawarte w Raportach PKBWK:
- Zalecenie nr 3 z Raportu Nr PKBWK/05/2018: „PKP PLK S.A. doposaży pojazdy 
pomocnicze modernizowane, poddawane przeglądom poziomów utrzymania P4 i P5, 
jak również pojazdy nowo zakupione, w rejestratory pokładowe parametrów jazdy 
(rejestrujące, co najmniej prędkość, ciśnienie w przewodzie głównym i cylindrach 
hamulcowych, uruchomienie sygnału „Baczność”)”,
- Zalecenie nr 4 z Raportu Nr PKBWK/03/2020: „Rozszerza się zalecenia 
nr 1 i 3 Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, wskazane w Raporcie 
Nr PKBWK/05/2018 z badania poważnego wypadku kategorii A18 zaistniałego w dniu 
2 listopada 2017 r. o godzinie 18:49 na przejeździe kolejowo-drogowym 
kat. A z zawieszoną obsługą, usytuowanym w km 37,119 szlaku Śniadowo — Łapy, 
w torze szlakowym nr 1 linii kolejowej nr 36 Ostrołęka — Łapy, odnoszące się 
do wyposażenia pojazdów pomocniczych w elementy odblaskowe poprawiające 
widoczność pojazdu z boku oraz w rejestrator pokładowy parametrów jazdy 
(rejestrujący co najmniej prędkość, ciśnienie w przewodzie głównym i cylindrach 
hamulcowych, uruchomienie sygnału „Baczność”) na pojazdy specjalne”.

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/
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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:
Zał. nr 1 - Karta bezpieczeństwa;

Otrzymują:
1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury,
2. Użytkownicy bocznic kolejowych,
3. Operatorzy kolei wąskotorowych,
4. Podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa,
5. Dysponenci pojazdów specjalnych.

Do wiadomości:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

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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