
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH  

 w Warszawie  Nr  IZ01ES.611Dod.2.26.22 

D O D A T E K 2 
do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów zawierający

WYKAZ  OSTRZEŻEŃ  STAŁYCH 
oraz 

prędkości drogowych na torach głównych zasadniczych stacji węzłowych 

na  terenie  Zakładów Linii  Kolejowych: 

Warszawa, Łódź, Siedlce, Białystok

UWAGI: 

1. Zmniejszenie prędkości pociągu wprowadzone na dojeździe do przejazdu kolejowo-
drogowego lub przejścia z powodu ograniczonej widoczności czoła pociągu, obowiązuje tylko
do czasu minięcia przejazdu lub przejścia przez czoło pociągu.

2. Ograniczenie prędkości pociągu na przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu
do 20 km/godz. z uwagi na: brak widoczności czoła pociągu, uszkodzenie samoczynnego
systemu przejazdowego (ssp)  lub brak obsługi, dotyczy tylko czoła pociągu na całej
szerokości przejazdu. Przed przejazdem obowiązuje dodatkowe podawanie z pociągu sygnału
dźwiękowego Rp1 „Baczność”.

3. Ograniczenie prędkości pociągów na przejazdach kolejowo-drogowych do 50 km/godz.
z uwagi na przekroczony iloczyn ruchu obowiązuje tylko czoło pociągu na całej szerokości
przejazdu.

4. W okresie wysokich temperatur należy zwracać szczególną uwagę, czy nie wystąpiło
wyboczenie toru.

5. Podczas opadów i zamieci śnieżnych, w czasie przejazdu przez posterunki ruchu, kierujący
pojazdem kolejowym, obowiązany jest podawać sygnały „Baczność” i zachować szczególną
ostrożność.

6. Drużyna pociągowa powinna zwracać uwagę czy podane ostrzeżenia w wykazie są zgodne
ze stanem faktycznym w terenie i czy miejsca ich występowania są prawidłowo
osygnalizowane. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy zgłosić na najbliższej stacji.

7. W przypadku oblodzenia przewodów sieci trakcyjnej powodującego silne iskrzenie na styku
z odbierakiem prądu, elektryczne pojazdy trakcyjne należy prowadzić ze zmniejszoną
prędkością przy podniesionych wszystkich odbierakach prądu (tylko na lokomotywie
prowadzącej). Na odcinkach o prędkości maksymalnej powyżej 120 km/godz. prędkość jazdy
nie może przekraczać 120 km/godz., a na pozostałych – 90 km/godz. ( o ile wskazania
semaforów i inne ograniczenia prędkości nie są mniejsze). O potrzebie zmniejszenia
prędkości decyduje maszynista, o czym powiadamia najbliższego dyżurnego ruchu.

8. Obowiązująca wersja elektroniczna Dodatku 2 jest dostępna w Internetowym Systemie
Zamawiania Trasy Pociągu „Zamawiaj i Jedź” w zakładce „Dokumenty”.

Ważny od dnia 04 września 2022 r. do dnia 10 grudnia 2022 r. 
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I. Informacje ogólne 
1. Niniejszy Dodatek 2 został opracowany i wydany przez Zakład Linii Kolejowych

w Warszawie ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa, tel.(022) 473 33 00,

fax. (022) 473 35 11, e-mail: iz.warszawa@plk-sa.pl
 Wnioski dotyczące ujęcia ostrzeżeń w Dodatku 2 należy kierować do Działu 

 Eksploatacji tel. (22) 473 36 14, e-mail: dorota.drutkowska@plk-sa.pl 
 Uwagi dotyczące treści merytorycznej należy zgłaszać odpowiednio do  

 Zakładów w: 
 - Łodzi tel. (042) 205 56 13,  e-mail: ewelina.lacek@plk-sa.pl 
 - Siedlcach tel. (025) 746 32 42, e-mail: piotr.swat@plk-sa.pl  
 - Białymstoku tel. (085) 673 34 22, e-mail: ireneusz.czajkowski@plk-sa.pl 
 - Białymstoku tel. (085) 673 13 11, e-mail: barbara.pankiewicz@plk-sa.pl 
  Potrzeby na dostarczanie zmian do Dodatku 2 należy zgłaszać do Działu 

  Eksploatacji  IZ Warszawa, tel. (22) 473 36 14,  
  e-mail: dorota.drutkowska@plk-sa.pl 

2. Potrzeby zainteresowani zgłaszają przed wejściem Rocznego Rozkładu Jazdy,
 w terminie ustalonym przez Zakład wydający Dodatek 2. Zgłoszenie zachowuje 
ważność na wszystkie edycje Dodatku 2, do końca ważności RRJ. Zgłoszenie 
można skorygować do 30 dni przed końcem ważności bieżącego Dodatku 2. 

3. W zgłoszeniu należy podać adresy poczty elektronicznej, na które będą wysyłane
zarządzenia zmian.

4. Odpowiedzialność za posiadanie aktualnego Dodatku 2 ponosi zgodnie
z własnymi uregulowaniami wewnętrznymi jednostka organizacyjna zobowiązana
do jego użytkowania.

5. Moc obowiązującą mają Dodatki 2 w wersji elektronicznej lub wydrukowane
staraniem użytkownika, pobrane ze strony Internetowego Systemu Zamawiania
Trasy Pociągu „Zamawiaj i Jedź” lub stron internetowych dostępnych dla
pracowników PKP PLK S.A.

II. Objaśnienia znaków i skrótów używanych w WOS

 „*) ” (gwiazdka w kol. 8 ,,Uwagi”) - ostrzeżenie, które nie zostało uwzględnione 

w czasach jazdy w rozkładzie jazdy. Opóźnienia należy zaliczyć na R 307, 

 „SHP” (skrót w kol. 6 lub 7) - brak elektromagnesu torowego systemu 

Samoczynnego Hamowania Pociągu, dla jazdy po określonym torze i kierunku, 

 zapis wytłuszczony – dotyczy ostrzeżeń dotyczących torów szlakowych  

i głównych zasadniczych, z wyjątkiem SHP niewymagającego ograniczenia 
prędkości, 

 ,, - ” (myślnik) – oznacza brak potrzeby wpisywania danych, 

 „/” (ukośnik) - oznacza przejazd z jednego układu torowego na drugi, 

 cyfra w kol. 9 - oznacza numer zmiany, zgodnie z którą dokonano poprawek 
w treści Dodatku 2, 

 „Vd)” (skrót w kol. 8 „Uwagi”) – prędkość drogowa na wskazanym, alternatywnym 
torze głównym zasadniczym danej stacji węzłowej, 

 szare tło – ostrzeżenia na torach pozostałych linii kolejowych w stacji węzłowej, 

 justowanie (w kol. 5) – wyróżnianie (wg parzystości) torów szlakowych  
i głównych zasadniczych; (nie stosuje się przy ostrzeżeniach obowiązujących na 
rozjazdach tylko dla jazdy na kierunek zwrotny). 

 VmaxA  – maksymalna prędkość – autobusy szynowe i EZT, 

 VmaxP  – maksymalna prędkość – składy wagonowe (pasażerskie). 

mailto:piotr.swat@plk-sa.pl
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Linia nr 34 :  OSTROŁĘKA - MAŁKINIA 

IZ Siedlce 

Ostrołęka 72,854 73,578 zły stan toru 65 20 20 

Linia nr 29; 
dotyczy jazd 

od strony 
Małkini, 

Grabowa, 
Śniadowa 

Ostrołęka 
72,425 73,687 - 1T 80 80 Vd) Linia nr 29 

73,687 75,047 - 3 80 80 Vd) Linia nr 29 

Ostrołęka 
- Ostrów 

Mazowiecka 

12,463 13,361 

zamknięta stacja 
Gucin dla potrzeb 

techniczno 
- ruchowych 

1 40 40 

28,231 28,246 
brak widoczności 

na przejeździe 1 20 20 

Ostrów 
Mazowiecka 

34,212 34,218 
brak widoczności 

na przejeździe 1 20 20 

Ostrów 
Mazowiecka 

- Małkinia 
34,900 35,100 - 1 40 40 *) 

Małkinia 52,872 52,883 
brak widoczności 

na przejeździe 1 20 20 

Linia nr 55 :  SOKOŁÓW PODLASKI - SIEDLCE 

IZ Siedlce 

Sokołów Podlaski 
 - Siedlce 

100,254 100,269 

Skrzyżowanie  
z drogą krajową  
nr 63-wymagania 

kat. "B'; 
zwiększona 

wypadkowość  
na przejeździe 

1 20 20 
obowiązuje 

czoło pociągu 

105,605 106,608 
zamknięta stacja 

Podnieśno 1 40 40 *) Nowe! 

115,803 115,836 

zamknięty 
posterunek 
bocznicowy 

Strzała 

1 40 40 *) Nowe! 






