
Strona 1 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

Warszawa, dnia 21 października 2022 r.

Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

DPN-WDZK.464.13.2022.2.KG

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 28l ust. 8a, 8b oraz 9b, a także art. 28l ust. 10 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 rocznego za 2021 r. 
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.
Raport roczny, o którym mowa powyżej, wskazuje na postępowania prowadzone przez 
PKBWK w 2021 r., tj. w sprawach:

 poważnego wypadku kolejowego z 26 stycznia 2021 r. o godz. 07:39 na przejeździe 
kolejowo-drogowym kategorii D, zlokalizowanym na szlaku Zbąszynek - Lutol Suchy, 
w torze nr 1, w km 10,196 linii kolejowej nr 367 Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski, 
z którego został sporządzony Raport nr PKBWK/05/2021;

 incydentu kolejowego z 5 lutego 2021 r. o godz. 09:37 na stacji Gogolin, w torze nr 6, 
w km 22,400 linii kolejowej nr 136 Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice, z którego 
został sporządzony Raport nr PKBWK/06/2022;

 wypadku kolejowego z 26 lutego 2021 r. o godz. 05:32 na stacji Grodzisko Dolne, w torze 
nr 2, w km 163,654 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk, z którego został sporządzony 
Raport nr PKBWK/02/2022;

 poważnego wypadku kolejowego z 4 kwietnia 2021 r. o godz. 09:10 na przejeździe 
kolejowo-drogowym kategorii D, zlokalizowanym na szlaku Oborniki Wielkopolskie - 
Rogoźno Wielkopolskie, w torze nr 1, w km 30,453 linii kolejowej nr 354 Poznań Główny 
POD - Piła Główna, z którego został sporządzony Raport nr PKBWK/01/2022;

 poważnego wypadku kolejowego z 15 czerwca 2021 r. o godz. 10:05 na przejeździe 
kolejowo-drogowym kategorii C, zlokalizowanym na stacji Kochanówka Pustków w torze 
nr 1, w km 313,328 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, z którego został 
sporządzony Raport nr PKBWK/05/2022;

 wypadku kolejowego z 30 kwietnia 2020 r. o godz. 11:50 na szlaku Świdnica Kraszowice 
- Jedlina Zdrój w torze nr 1, w km 60,885 linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny - 
Świdnica Przedmieście, z którego został sporządzony Raport nr PKBWK/03/2022; 
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 wypadku kolejowego z 29 lipca 2021 r. o godz. 06:15 na przejeździe kolejowo-drogowym 
kategorii C, zlokalizowanym na szlaku Szczecin Gumieńce - Tantow, w torze nr 1, w km 
7,585, linii kolejowej nr 409 Szczecin Gumieńce - Granica Państwa (Tantow), z którego 
został sporządzony Raport nr PKBWK/04/2022;

 incydentu kategorii C57 z 16 października 2019 r. o godz. 3:54 na stacji Leszczyny, 
na nastawni „Lsz" w km 31,738 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza, z którego 
został sporządzony Raport tymczasowy PKBWK 02/T/2022 (kontynuacja postępowania 
podjętego w 2020 r.).

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 rocznego PKBWK za 2021 r. Prezes UTK, mając na uwadze 
obowiązki wynikające z ustawy o transporcie kolejowym oraz po weryfikacji zaleceń 
sformułowanych w ww. raporcie, zdecydował o przekazaniu certyfikowanym przewoźnikom 
kolejowym, autoryzowanym zarządcom infrastruktury kolejowej, użytkownikom bocznic 
kolejowych, operatorom kolei wąskotorowych oraz podmiotom zwolnionym z obowiązku 
uzyskania certyfikatu bądź autoryzacji bezpieczeństwa uprawnionym do prowadzenia 
działalności na podstawie świadectwa bezpieczeństwa następujących zaleceń:
1) Autoryzowani zarządcy infrastruktury przyspieszą realizację wdrażania, na przejazdach 

kolejowo-drogowych kategorii D, systemów monitoringu i analizy zdarzeń (wykrywanie 
zbliżającego się pojazdu drogowego, ostrzeganie kierowców o zbliżaniu się do przejazdu 
kolejowo-drogowego, rejestrowanie zachowania pojazdu na przejeździe), a także 
identyfikujących przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

2) Certyfikowani przewoźnicy kolejowi podejmą działania organizacyjne i techniczne mające 
na celu zminimalizowanie uszkodzeń i złego stanu technicznego wagonów oraz pojazdów 
z napędem powodujących konieczność ich wyłączenia z ruchu na skutek wskazań przez 
urządzenia detekcji stanu awaryjnego taboru, potwierdzonych w warunkach 
warsztatowych (gorące maźnice, gorący hamulec skutkujący przesuniętą obręczą), a także 
innych usterek w pojazdach kolejowych będących w ruchu zauważonych przez personel 
obsługi.

3) Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych, 
operatorzy kolei wąskotorowych oraz inne podmioty działające w oparciu o świadectwa 
bezpieczeństwa posiadający w obsłudze i utrzymaniu przejazdy kolejowo-drogowe 
kategorii B oraz certyfikowani przewoźnicy kolejowi i podmioty zwolnione z obowiązku 
uzyskania certyfikatu bądź autoryzacji bezpieczeństwa uprawnione do prowadzenia 
działalności na podstawie świadectwa bezpieczeństwa, podejmą działania zmierzające 
do zminimalizowania zdarzeń kategorii C64 z udziałem użytkowników przejazdów 
kolejowo-drogowych, które polegały na omijaniu zamykanych rogatek i pozostawaniu 
pojazdów drogowych w strefie niebezpiecznej przejazdu (zamkniętych między rogatkami), 
przez zastosowanie m.in. postanowień ujętych w § 21 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1876).

4) Certyfikowani przewoźnicy kolejowi, autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, 
użytkownicy bocznic kolejowych, operatorzy kolei wąskotorowych oraz podmioty 
zwolnione z obowiązku uzyskania certyfikatu bądź autoryzacji bezpieczeństwa 
uprawnione do prowadzenia działalności na podstawie świadectwa bezpieczeństwa 
podejmą działania mające na celu wyeliminowanie zdarzeń kolejowych spowodowanych 
niezatrzymaniem się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miejscu, w którym 
powinien się zatrzymać, albo uruchomieniem pojazdu kolejowego bez wymaganego 
zezwolenia.

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 do Raportu rocznego za 2021 r.

Otrzymują:
1. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi,
2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej,
3. Użytkownicy bocznic kolejowych,
4. Operatorzy kolei wąskotorowych,
5. Podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania certyfikatu bądź autoryzacji bezpieczeństwa.

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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