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Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra
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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/06/2022 z incydentu kolejowego zaistniałego w dniu 5 lutego 2021 r. o godz. 9:37 
na stacji Gogolin, w torze nr 6, w km 22,400 linii kolejowej nr 136 Kędzierzyn Koźle – 
Opole Groszowice.
Po przeprowadzonej analizie, Prezes UTK przekazuje Państwu następujące zalecenia:
1) Zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podejmie działania 

mające na celu zwiększenie nadzoru przez Centrum Realizacji Inwestycji nad 
wykonawcami robót w ramach prowadzonych inwestycji.

2) Po zakończeniu każdego etapu prowadzonej inwestycji zawierającej fazy należy 
sporządzać nowy regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu pociągów podczas 
wykonywania robót na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii 
Kolejowych, który będzie kontynuacją danego zadania inwestycyjnego.

3) Autoryzowani zarządcy infrastruktury, Warszawska Kolej Dojazdowa, zwana dalej 
„WKD” oraz Pomorska Kolej Metropolitalna, zwana dalej „PKM”, podejmą działania 
mające na celu:

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


Strona 2 z 2

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

a) poprawę jakości i dogłębności odbiorów technicznych poszczególnych faz robót 
w zakresie sprawdzania zgodności dokumentacji projektowej ze stanem na gruncie;

b) ujęcie w tematyce szkoleń dla personelu obsługi posterunków ruchu zagadnień 
związanych z prowadzeniem ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach 
w trakcie obowiązywania obostrzeń, telefonicznego zapowiadania pociągów 
na szlakach, telefonicznego polecania i zgłaszania przygotowania dróg przebiegu 
na stacji.

4) Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD i PKM w ramach nadzoru nad 
prowadzonymi inwestycjami poszerzą zakres kontroli w zakresie zgodności 
realizowanych faz z dokumentacją, w szczególności w trakcie zmian pomiędzy kolejnymi 
przejściowymi fazami robót inwestycyjnych związanych z prowadzeniem 
i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Na podstawie art. 28l ust. 9a i 9b ustawy o transporcie kolejowym proszę o 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).
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 kolejowej,
2. Warszawska Kolej Dojazdowa,
3. Pomorska Kolej Metropolitalna.

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
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