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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/08/2022 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 14 stycznia 
2022 r. o godz. 10:48 na przejeździe kolejowo-drogowym kat. C w stacji Kolbuszowa, 
w km 46,925 linii kolejowej nr 71 Ocice — Rzeszów Główny.
Po przeprowadzonej analizie Prezes UTK przekazuje Państwu do realizacji następujące 
zalecenia:

1. W związku ze zmianą w infrastrukturze: przejazdu kolejowo-drogowego (z kategorii C 
na kategorię B), układu torowego i przeznaczenia torów na bocznicy będącej 
w sąsiedztwie toru linii kolejowej oraz zmianą organizacji ruchu drogowego w obrębie 
przejazdu, PKN Orlen S.A. powoła zespół ds. oceny i wyceny ryzyka w celu 
identyfikacji zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdów 
kolejowych i drogowych na przejeździe kolejowo-drogowym oraz na torze nr 101. 
Zaleca się by w skład zespołu identyfikującego zagrożenia wchodzili przedstawiciele 
zarządcy infrastruktury kolejowej, zarządcy drogi, użytkownika bocznicy 
i organizującego przewozy w rejonie bocznicy.

2. PKN Orlen S.A. w uzgodnieniu z PKP PLK S.A. zaktualizuje początek bocznicy 
Terminal Paliw w Widełce w stosownej dokumentacji.

http://www.utk.gov.pl/
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3. PKP PLK S.A. dokona likwidacji zbędnych zabudowanych wzdłuż linii nr 71 
wkopanych pionowo szyn stanowiących punkty stałe toru bezstykowego. Jako punkty 
stałe wykorzystać istniejące słupy trakcyjne.

4. Przewoźnicy kolejowi posiadający licencję na przewóz osób wyposażą pojazdy 
kolejowe w miejscach dostępnych dla obsługi pociągu w nosze ratownicze lub inny 
sprzęt do przenoszenia poszkodowanych.

Na podstawie art. 28l ust. 9a i 9b oraz 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 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./

Załączniki:
1. Karta bezpieczeństwa

Otrzymują:
1. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.,
2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
3. Przewoźnicy kolejowi posiadający licencję na przewóz osób.

Do wiadomości:
1. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, ul. Pawińskiego 17/21, 02 - 106 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
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