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Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 28l ust. 10 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043), zwanej dalej „ustawą 
o transporcie kolejowym”, oraz w związku z publikacją na stronie internetowej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji raportu nr PKBWK/01/2020 i raportu 
nr PKBWK/02/2020 Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, zwanej dalej 
„PKBWK” lub „Komisją”, przekazuję Państwu do realizacji zalecenia sformułowane przez 
Komisję w raportach, a dotyczące przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury.
Zgodnie z art. 28l ust. 8a i 8b ustawy o transporcie kolejowym Prezes 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 je w całości 
albo w części do realizacji zarządcom, przewoźnikom kolejowym lub innym podmiotom, 
których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo 
eksploatacji kolei, podlegającym regulacji na podstawie przepisów ustawy o transporcie 
kolejowym. Prezes UTK informuje Komisję o sposobie postępowania z jej zaleceniami.
W tym kontekście wskazać należy, że przedmiotem analizy, o której mowa powyżej były:

 zalecenia wynikające z raportu nr PKBWK/01/2020 dotyczącego wypadku 
kat. B13 zaistniałego 19 maja 2019 r. o godz. 15:25 na stacji Rybnik Towarowy, 
w km 43,450 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza.

 zalecenia wynikające z raportu nr PKBWK/02/2020 dotyczącego wypadku kat. A20 
zaistniałego 15 czerwca 2019  r. o godz. 18:22 na przejeździe kolejowo – drogowym 
kat. C usytuowanym w km 22,788 na szlaku Kąty Wrocławskie – podg. Mietków linii 
nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec.

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


Strona 2 z 5

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

W wyniku analizy Prezes UTK przekazuje do realizacji następujące zalecenia wynikające 
z raportu nr PKBWK/01/2020:
Zalecenia korekcyjne:

1. Przewoźnik PKP CARGO S.A. i zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. 
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach podejmą działania mające na celu 
wyeliminowanie innych nieprawidłowości stwierdzonych podczas postępowania, 
a zawartych w raporcie, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z obowiązujących 
przepisów.
Przewoźnik PKP CARGO S.A. podejmie działania w zakresie nieprawidłowości 
polegających na:

 nieprawidłowym sporządzaniu karty próby hamulca (niezgodnie ze wzorem  
zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu 
z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentów jakie powinny znajdować się 
na pojeździe kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 9, poz. 63)) oraz 
z instrukcją Cw-1 (Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców 
taboru kolejowego);

 prowadzeniu rozmów pomiędzy maszynistami przez prywatny telefon 
komórkowy podczas wykonywania uproszczonej próby hamulca;

 braku upewnienia się organizatora przewozów PKP CARGO S.A. 
o prawidłowym zestawieniu pociągu i jego gotowości do odjazdu, co jest 
naruszeniem postanowień procedury P/01 – Realizacja procesu przewozowego;

 braku dokonania zapisów w książkach pokładowych pojazdów 
z napędem ST48-049 oraz SM42-1205 informacji o wypadku i zakończeniu 
pracy po otrzymaniu podmiany i przybyciu przedstawicieli komisji kolejowej;

 rozbieżności parametru czasu pomiędzy czasem zarejestrowanym 
w rejestratorze TELOC pojazdu SM42-1205 6Dg a czasem rzeczywistym oraz 
jazdą tej lokomotywy z niewłaściwymi wskazaniami parametru czasu 
(wskazanie w rejestratorze z opóźnieniem o 5 godzin i 10 minut);

 braku odnotowania w karcie próby hamulca, że w składzie pociągu znajduje się 
lokomotywa popychająca i że ostatnim pojazdem w składzie pociągu jest 
lokomotywa SM42-1205 oraz niedokonaniu zmian parametrów pociągu, 
tj. masy całkowitej, masy hamującej wymaganej i masy hamującej rzeczywistej;

 braku ujęcia w wykazie pojazdów kolejowych w składzie pociągu, 
że znajduje się w nim lokomotywa popychająca i ostatnim pojazdem w składzie 
pociągu jest lokomotywa SM42-1205;

 braku uwzględnienia w rejestrze zagrożeń PKP Cargo S.A. sytuacji wyprawienia 
pociągu bez wykonania uproszczonej próby hamulca z lokomotywą 
popychającą.

Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. podejmie działania w zakresie nieprawidłowości 
polegających na:

 występowaniu skorodowanych tabliczek semaforów w rejonie posterunku RTB, 
powodujących utrudnienie dla kierujących pojazdami trakcyjnymi w zakresie 
jazd na odpowiednie tory przy braku numeracji torów na gruncie;

http://www.utk.gov.pl/
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 nieprawidłowych zapisach w kontrolkach zajęcia torów wjazdowych (R-292) 
nastawni RTB oraz RTD, niezgodnych z obowiązującymi instrukcjami;

 niewłaściwym nadawaniu telefonogramów zapowiadawczych (niezgodnym 
ze wzorem z Instrukcji Ir-1) oraz wydawaniu poleceń za pomocą środków 
łączności bezprzewodowej niezgodnie ze wzorem w Instrukcji Ir-5.

Zalecenia korygujące/zapobiegawcze:
1. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi, autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej 

oraz Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. i Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 
ujmą w tematyce szkoleń okresowych zasady pracy manewrowej oraz jazdy 
z lokomotywą popychającą (w przypadku przewozów pasażerskich – o ile dotyczy).

2. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi w ramach pouczeń okresowych przypomną 
zasady prawidłowego wykonywania uproszczonej próby hamulca zespolonego 
w pociągach z lokomotywą popychającą (w przypadku przewozów pasażerskich – o ile 
dotyczy) oraz przygotowania pociągu do drogi w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego.

3. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz Warszawska Kolej Dojazdowa 
sp. z o.o. i Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokonają przeglądu posiadanych 
uregulowań dotyczących pracy manewrowej i zweryfikują je w zakresie omawiania 
pracy manewrowej między dyżurnym ruchu a organizatorem przewozów lub innym 
pracownikiem przewoźnika kolejowego organizującym pracę manewrową.

4. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz Warszawska Kolej Dojazdowa 
sp. z o.o. i Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. w ramach pouczeń okresowych 
przypomną zasady prawidłowego prowadzenia kontrolek zajętości torów 
(lub innych dokumentów spełniających tożsamą funkcję), dzienników ruchu, zasady 
prowadzenia manewrów na stacji oraz prawidłowego prowadzenia rozmów 
z użyciem urządzeń radiołączności i łączności stacyjnej.

5. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi i autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej 
oraz Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. i Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 
w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów wewnętrznych i instrukcji zwiększą 
nadzór nad:

 poprawnością formułowania radiogramów i telefonogramów,
 właściwym wykonywaniem prób hamulca,
 prawidłowym omawianiem i realizowaniem prac manewrowych.

Prezes UTK przekazuje do realizacji następujące zalecenia wynikające z raportu 
nr PKBWK/02/2020:
Zalecenia korekcyjne:

Zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych 
w Wałbrzychu oraz przewoźnik POLREGIO sp. z o.o. podejmą działania mające 
na celu wyeliminowanie innych nieprawidłowości stwierdzonych podczas 
postępowania, a zawartych w raporcie, zgodnie z kompetencjami wynikającymi 
z obowiązujących przepisów.
Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. podejmie działania w zakresie nieprawidłowości 
polegających na:

http://www.utk.gov.pl/
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 braku zabezpieczenia kamer na przejeździe w km 22,788 przy torze nr 2 przed 
wpływem warunków atmosferycznych. Odczyt z jednej kamery był niemożliwy 
– obiektyw całkowicie zamglony, z drugiej kamery obraz niewyraźny, zacieki 
deszczu na obiektywie;

 braku opisów sygnalizatorów drogowych. Brak opisów został stwierdzony 
w 2017 roku podczas badania diagnostycznego. Do dnia wypadku nie wykonano 
zalecenia diagnostycznego;

 niezgodnym z przepisami wewnętrznymi prowadzeniu książki E1758 
w kontenerze SSP;

 braku skutecznego nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji.
Przewoźnik kolejowy POLREGIO sp. z o.o. podejmie działania w zakresie 
nieprawidłowości polegających na:

 braku zapisu w rejestratorze HASLER TELOC 1500 pojazdu EP07P-2004 
parametru ciśnienia powietrza w przewodzie głównym pociągu oraz 
w cylindrach hamulcowych,

 braku zabudowy kamer czołowych na pojeździe EP07P-2004, co jest niezgodne 
z rekomendacją PKBWK nr PKBWK-076-305/RL/R/11 z 22 listopada 2011 r.

Zalecenia korygujące/ zapobiegawcze
1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz Warszawska Kolej Dojazdowa 

sp. z o.o. w porozumieniu z zarządcami dróg podczas kontroli będą sprawdzać 
poprawność lokalizacji znaków drogowych w zakresie zgodności z obowiązującymi 
przepisami.

2. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi zwiększą nadzór nad kontrolą poprawności 
rejestracji parametrów przez elektroniczne rejestratory w pojazdach kolejowych 
z napędem. 

3. Autoryzowani zarządcy infrastruktury, certyfikowani przewoźnicy kolejowi oraz 
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. omówią poważny wypadek na pouczeniach 
okresowych. 

Jednocześnie, na podstawie art. 28l ust. 9b ustawy o transporcie kolejowym proszę o dokładną 
analizę powyższych zaleceń i przekazanie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni 
od otrzymania niniejszego pisma, informacji jakie działania Państwo już zrealizowali lub 
planują zrealizować w przedmiotowym zakresie. W przypadku uznania, że zalecenie Państwa 
nie dotyczy, należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.
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.
Należy podkreślić, że odpowiednia reakcja podmiotów na formułowane zalecenia PKBWK jest 
jednym z filarów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem i realnie wpływa 
na podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce. 
Przypominam również, że Prezes UTK zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad 
realizacją przez podmioty rynku kolejowego wydanych zaleceń. W przypadku stwierdzenia 
niespełnienia określonych wymagań, zgodnie z art. 28l ust. 9d ustawy o transporcie kolejowym, 
Prezes UTK może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek terminowego wdrożenia zalecenia, 
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uwzględniając konieczność zapewnienia systemowego podejścia do zarządzania 
bezpieczeństwem i minimalizacji ryzyka w transporcie kolejowym. 
Gdyby otrzymane odpowiedzi nie zostały uznane za zadowalające, informuję, że w ramach 
ustawowych uprawnień, na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 6 w związku z art. 28l ust. 9 ustawy 
o transporcie kolejowym, Prezes UTK może przeprowadzić działania nadzorcze, podczas 
których dokona sprawdzenia wiarygodności przekazanych informacji o realizacji wyżej 
wskazanych zaleceń, a także przesłanek, które zadecydowały o określeniu, że dane zalecenie 
nie dotyczy Państwa przedsiębiorstwa.

Z poważaniem

IGNACY GÓRA
PREZES URZĘDU TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Załączniki:
1. Karta bezpieczeństwa do raportu nr PKBWK/01/2020
2. Karta bezpieczeństwa do raportu nr PKBWK/02/2020

Otrzymują:
1. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi
2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej
3. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
4. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

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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