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Realizacja zaleceń z Raportów
PKBWK wydanych w 2020 r.
13.01.2021

Urząd Transportu Kolejowego przypomina o
corocznym sprawozdaniu z realizacji zaleceń
Państwowej Komisji Badania Wypadków
Kolejowych. 1 kwietnia 2021 r. mija termin
składania informacji przez podmioty rynku
kolejowego.

Prezes UTK przekazał zalecenia do wszystkich
zainteresowanych uczestników rynku kolejowego - zarządców
infrastruktury, przewoźników kolejowych, podmiotów
eksploatujących pojazdy specjalne oraz podmiotów
odpowiedzialnych za utrzymanie. Adresaci pism powinni
przekazać informacje o podjętych środkach zapobiegawczych i
działaniach zmierzających do realizacji zaleceń PKWBK
wydanych w Raporcie rocznym za 2019 r. oraz w:

Raporcie nr PKBWK/01/2020 z wypadku kategorii B131.
zaistniałego w dniu 19 maja 2019 r, o godz. 15:25 na
stacji Rybnik Towarowy, w torze nr 308, km. 43,450
linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza,
przekazanych pismem Prezesa UTK.

Raporcie nr PKBWK/02/2020 z poważnego wypadku2.
kategorii A20 zaistniałego w dniu 15 czerwca 2019 r. o
godz. 18:22 na przejeździe kolejowo-drogowym



kategorii C zlokalizowanym na szlaku Kąty
Wrocławskie - podg. Mietków, w torze nr 2, w km
22,788 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki –
Zgorzelec, przekazanych pismem Prezesa UTK o sygn.
DPN-WDZK.47.28.2020.3.JJ z 3 lipca 2020 r.

Raporcie nr PKBWK/03/2020 z poważnego wypadku3.
kategorii A19 zaistniałego w dniu 03 lipca 2019 r. o
godz. 08:50 na przejeździe kolejowo-drogowym
kategorii B, zlokalizowanym na szlaku Wargowo -
Złotniki, w torze zamkniętym nr 2, w km.13,916 linii
kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Piła Główna,
przekazanych pismem Prezesa UTK o sygn. DPN-
WDZK.47.33.2020.3.JJ z 11 sierpnia 2020 r.

Raporcie nr PKBWK/04/2020 z poważnego wypadku4.
kategorii A21 zaistniałego w dniu 2 sierpnia 2019 r. o
godz. 19:42 na przejeździe kolejowo-drogowym
kategorii D, zlokalizowanym na szlaku Starzyny –
Koniecpol, w torze nr 1, w km. 34,751 linii kolejowej nr
64 Kozłów – Koniecpol, przekazanych pismem Prezesa
UTK o sygn. DPN-WDZK.47.33.2020.3.JJ z 11 sierpnia
2020 r.

Raporcie nr PKBWK/05/2020 z incydentu kolejowego5.
kategorii C41 zaistniałego w dniu 30 lipca 2019 r. o
godz. 16:53 na stacji Złocieniec, w torze nr 2, w km.
114,131 linii kolejowej nr 210 Chojnice – Runowo
Pomorskie, przekazanych pismem Prezesa UTK o sygn.
DPN-WDZK.47.30.2020.2.KG. z 11 września 2020 r.

Raporcie nr PKBWK/06/2020 z wypadku kategorii B116.
zaistniałego 8 sierpnia 2019 r. o godz. 23:18 na szlaku
Tarnów Opolski – Opole Groszowice, w torze nr 1, km,
87,973 linii kolejowej nr 132 Bytom – Wrocław Główny,
przekazanych pismem Prezesa UTK o sygn. DPN-
WDZK.47.40.2020.2.KG z 20 października 2020 r.

Raporcie nr PKBWK/07/2020 z wypadku kolejowego7.
kat. B21 zaistniałego 17 lutego 2020 r. na przejeździe
kolejowo-drogowym kat. D, szlak Czerwonak —
Bolechowo w km 7,765 linii kolejowej nr 356 Poznań



Wschód — Bydgoszcz Główna, przekazanym pismem
Prezesa UTK o sygn. DPN-WDZK.47.39.2020.2.KG z
dnia 20 października 2020 r.

Raporcie nr PKBWK/08/2020 z poważnego wypadku8.
kategorii A35 zaistniałego w dniu 28 października 2019
r. o godz.12:55 na szlaku Paczyna - Toszek, w torze nr
1, w km 48,180 linii kolejowej nr 132 Bytom - Wrocław
Główny, przekazanych pismem Prezesa UTK o sygn.
DPN-WDZK.47.46.2020.2.KG z 18 grudnia 2020 r.

Podmioty rynku kolejowego, do których Prezes UTK skierował
zalecenia wydane przez PKBWK ujęte w Raportach wskazanych
powyżej, proszone są o przesłanie informacji o sposobie
realizacji zaleceń.

Odpowiedzi w kwestii realizacji zaleceń PKBWK należy udzielić
wypełniając tabelę dostępną na stronie internetowej UTK w
zakładce „Monitorowanie bezpieczeństwa” - „Monitoring
bezpieczeństwa” - „Zalecenia bezpieczeństwa” i odsyłając
tabelę w edytowalnej formie elektronicznej (plik Excel) na adres:
zalecenia@utk.gov.pl.

Istotne jest, aby dla każdego z zaleceń udzielić następujących
informacji:

wskazać nazwę zagrożenia, dla którego wdrażanea.
środki bezpieczeństwa powiązane są z realizacją
zalecenia;

wskazać wartość poziomu ryzyka oraz określić, czyb.
wartość ta jest akceptowalna;

wskazać dowód z oceny ryzyka oraz dodatkowe środkic.
bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą), a także dowód z
wdrożonych środków bezpieczeństwa;

etap realizacji (Nie dotyczy - 1, W trakcie realizacji - 2,d.
Zrealizowano - 3, Podjęto działania alternatywne - 4);

procent realizacji (0-100%);e.

data realizacji.f.

https://utk.gov.pl/download/1/61116/TabelazaleceniaPKBWKraportroczny.xlsx
https://utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-bezpieczenstw
mailto:zalecenia@utk.gov.pl


W przypadku zaznaczenia opcji „nie dotyczy” należy podać
uzasadnienie takiego stwierdzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania tabeli zawarte
zostały w instrukcji. Wszystkie materiały dostępne są w
zakładce Zalecenia bezpieczeństwa.

Odpowiednia reakcja na formułowane zalecenia PKBWK jest
jednym z filarów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem i
realnie wpływa na podnoszenie poziomu kultury
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce. Prezes UTK
zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad realizacją przez
podmioty rynku kolejowego wydanych zaleceń.

Informujemy, że tabelę należy przesłać również w przypadku
zajścia zmian w sposobie lub etapie realizacji zaleceń lub innych
zmian, które chcą Państwo zgłosić.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt
bezpośrednio z Departamentem Planowania i Nadzoru (tel. 22
749 14 40) lub za pomocą poczty elektronicznej:
zalecenia@utk.gov.pl.

https://utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-bezpieczenstw
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