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1.

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów

Ir-1

uz 693/2017
27.06.2017

uz 350/2019
04.06.2019

wydruk

2.

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z
wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS
poziomu 1

Ir-1a

zz 29/2014
16.09.2014

uz 528/2018
10.07.2018

wydruk

3.

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z
wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS
poziomu 2

Ir-1b

zz 9/2015
24.03.2015

uz 335/2019
28.05.2019

wydruk

4.

Instrukcja dla pracowników posterunków
nastawczych

Ir-2

zz 16/2004
27.12.2004

zz 37/2015
28.07.2015

wydruk

5.

Instrukcja o sporządzaniu regulaminów
technicznych

Ir-3

uz 1056/2017
30.10.2017

uz 530/2018
10.07.2018

wydruk

6.

Instrukcja o użytkowaniu urządzeń
radiołączności pociągowej

Ir-5

zz 17/2004
27.12.2004

uz 822/2016
30.08.2016

wydruk

7.

Instrukcja obsługi przejazdów kolejowodrogowych i przejść

Ir-7

555/2016
14.06.2016

uz 349/2019
04.06.2019

wydruk

8.

Instrukcja o postępowaniu w sprawach
poważnych wypadków, wypadków i
incydentów w transporcie kolejowym

Ir-8

uz 686/2016
12.07.2016

9.

Instrukcja o technice wykonywania
manewrów

Ir-9

zz 6/2012
24.01.2012

uz 694/2016
19.07.2016

wydruk

10.

Instrukcja o przewozie przesyłek
nadzwyczajnych

Ir-10

zz 11/2004
29.09.2004

zz 6/2015
24.02.2015

wydruk

11.

Instrukcja o rozkładzie jazdy pociągów

Ir-11

uz 1200/2015
15 grudnia 2015

wydruk

12.

Instrukcja dla dyspozytora zarządcy
infrastruktury kolejowej

Ir-13

zz 5/2015
17.02.2015

wydruk

13.

Instrukcja o kontroli biegu pociągów
pasażerskich i towarowych

Ir-14

zz 45/2011
20.12.2011

wydruk

14.

Instrukcja o kolejowym ratownictwie
technicznym

Ir-15

zz 21/2013
03.10.2013

15.

Instrukcja o postępowaniu przy przewozie
koleją towarów niebezpiecznych

Ir-16

uz 1266/2017
21.12.2017

wydruk

16.

Zasady organizacji i udzielania zamknięć
torowych

Ir-19

884/2017
28.08.2017

wydruk

17.

Wytyczne postępowania przy wydawaniu
zezwoleń do wykonywania pracy
manewrowej na torach stacyjnych PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ir-20

uz 654/2017
20.06.2017

wydruk

18.

Instrukcja sporządzania, wydawania i
prowadzenia Dodatku 1 do wewnętrznego
rozkładu jazdy

Ir-23

uz 144/2016
16.02.2016

19.

Warunki dopuszczenia do stosowania na
liniach kolejowych zarządzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. środków do
smarowania części trących w rozjazdach
kolejowych

Ir-27

dcz 23/2016
09.05.2016

podgląd

uz 1265/2017
21.12.2017

uz 1113/2016
16.11.2016

wydruk

wydruk

wydruk
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20.

Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych
opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za
korzystanie z infrastruktury kolejowej
zarządzanej przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. obowiązujących od 13
grudnia 2015 r.

Ir-105

zz 18/2015
30.04.2015

wydruk

21.

Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych
opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za
korzystanie z infrastruktury kolejowej
zarządzanej przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. obowiązujących od 13
grudnia 2016 r.

Ir-105

uz 366/2016
26.04.2016

wydruk

22.

Instrukcja sygnalizacji

Ie-1

zz 16/2007
21.06.2007

uz 887/2016
13.09.2016

wydruk

23.

Wytyczne techniczno-eksploatacyjne
urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych Ie-3
taboru

zz 15/2014
01.07.2014

uz 221/2019
02.04.2019

wydruk

24.

Wytyczne techniczne budowy urządzeń
sterowania ruchem kolejowym

Ie-4

zz 1/2014
14.01.2014

uz 518/2018
10.07.2018

wydruk

25.

Wytyczne odbioru technicznego oraz
przekazywania do eksploatacji urządzeń
sterowania ruchem kolejowym

Ie-6

zz 23/2004
27.12.2004

uz 59/2008
06.02.2008

wydruk

26.

Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli
okresowych urządzeń sterowania ruchem
kolejowym

Ie-7

78/2018
30.01.2018

wydruk

27.

Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz
napraw bieżących urządzeń sterowania
ruchem kolejowym

Ie-12

uz 1248/2017
21.12.2017

wydruk

28.

Instrukcja o zasadach wykonywania obsługi
technicznej urządzeń telekomunikacji
kolejowej

Ie-13

9/2008
05.11.2008

wydruk

29.

Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci
radiotelefonicznych

Ie-14

zz 41/2015
13.08.2015

podgląd

30.

Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci
GSM-R

Ie-16

uz 803/2016
23.08.2016

podgląd

31.

Instrukcja obsługi komputerowych urządzeń
sterowania ruchem kolejowym w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ie-20

zz 22/2014
15.07.2014

32.

Wytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych
rejestratorów rozmów telefonicznych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ie-21

zz 52/2014
16.12.2014

podgląd

33.

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń
Ie-30
prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS

zz 46/2014
26.11.2014

wydruk

34.

Wytyczne sporządzania regulaminów
obsługi terminala urządzeń do wykrywania
Ie-31
stanów awaryjnych w taborze podczas jazdy

uz 1013/2016
11.10.2016

wydruk

35.

Tymczasowa instrukcja obsługi
scentralizowanych urządzeń systemu
ERTMS/ETCS poziom 2

uz 22/2016
07.01.2016

wydruk

symbol

Ie-32

zz 28/2015
02.06.2015

wydruk
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36.

Standard oznaczeń elementów sieci
transmisyjnej oraz sieci GSM-R

Ie-50

dcz 57/2015
29.09.2015

wydruk

37.

Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji
urządzeń sterowania ruchem kolejowym na
liniach kolejowych zarządzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ie-100a

uz 1199/2015
15.12.2015

wydruk

38.

Wymagania techniczno - eksploatacyjne dla
radiotelefonu astacjonarnego/przewoźnego
dla sieci radiotelefonicznych bez
selektywnego wywołania grupowego

Ie-101

zz 2/2010
01.02.2010

podgląd

39.

Wymagania techniczne dla wskaźników i
tablic sygnałowych

Ie-102

zz 15/2010
29.06.2010

40.

Warunki techniczne odbioru żarówki
sygnałowe kolejowe

Ie-103

zz 25/2011
18.07.2011

41.

Wytyczne w zakresie zobrazowania,
wprowadzania poleceń oraz rejestracji
zdarzeń dla komputerowych stanowisk
obsługi urządzeń sterowania ruchem
kolejowym

Ie-104

zz 10/2012
14.02.2012

42.

Wytyczne dla projektowania i budowy linii
optotelekomunikacyjnych

Ie-108

uz 467/2017
25.04.2017

43.

Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zgłaszania awarii i prac planowych na
kablach światłowodowych

Ie-109

zz 2/2014
21.01.2014

zz 2/2014
21.01.2014

podgląd

44.

Warunki techniczne odbioru
transformatorów i dławików wyrównawczych
typu REJ i ich odpowiedników

Ie-110

zz 11/2009
25.05.2009

zz 19/2011
06.06.2011

wydruk

45.

Wymagania na systemy telewizji
przemysłowej stosowane na przejazdach
kolejowo - drogowych kategorii B

Ie-111

zz 36/2014
07.10.2014

wydruk

46.

Wymagania na system łączności
zapowiadawczej z wykorzystaniem sieci
GSM

Ie-112

zz 20/2015
30.04.2015

wydruk

47.

Wymagania na system wymiany informacji
pomiędzy pracownikami posterunków ruchu
biorącymi udział w obsłudze przejazdu
kolejowo-drogowego i pracownikiem obsługi
przejazdu kolejowo-drogowego

Ie-113

zz 38/2015
28.07.2015

wydruk

48.

Wymagania dla napędów zwrotnicowych
stosowanych na sieci linii kolejowych
zarządzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

Ie-114

uz 1213/2015
22.12.2015

49.

Wymagania w zakresie dopuszczalnych
poziomów i parametrów zakłóceń dla
urządzeń kontroli niezajętości stosowanych
na liniach kolejowych zarządzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ie-115

uz 1211/2015
22.12.2015

50.

Wymagania na system teleinformatyczny do
Ie-116
prowadzenia ruchu pociągów

uz 969/2017

uz 346/2018
30.04.2018

wydruk
wydruk

zz 24/2013
15.10.2013

wydruk

wydruk

uz 140/2019
05.03.2019

wydruk

wydruk

25.09.2017

podgląd
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51.

Wymagania techniczne dla sygnalizatorów
na liniach kolejowych oraz ich konstrukcji
wsporczych

Ie-117

uz 1273/2016
20.12.2016

wydruk

52.

Wymagania na systemy telewizji użytkowej
stosowane na przejazdach kolejowodrogowych kategorii A, F i przejściach,
obsługiwanych z odległości oraz innych
posterunkach związanych z prowadzeniem
ruchu kolejowego

Ie-118

uz 1176/2016
29.11.2016

wydruk

53.

Wymagania na systemy zabezpieczenia
ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych i
przejściach Ie-119

Ie-119

uz 57/2019
29.01.2019

wydruk

54.

Wymagania techniczne dla zapewnienia
ochrony przed przepięciami i od wyładowań
atmosferycznych urządzeń sterowania
ruchem kolejowym, łączności i dSAT

Ie-120

uz 1247/2017
21.12.2017

wydruk

55.

Wytyczne obsługi technicznej przekaźników
stosowanych w urządzeniach sterowania
ruchem kolejowym

Ie-121

uz 1227/2016
13.12.2016

wydruk

56.

Wymagania na transmisję danych
systemów SMW, SPA i SDIP oraz integrację
Ie-122
z siecią transmisyjną PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Ie-122

uz 797/2018
09.10.2018

wydruk

57.

Regulamin wykorzystywania systemu
ERTMS/GSM-R, którego operatorem jest
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wraz z
zasadami zarządzania kartami SIM
używanymi w systemie ERTMS/GSM-R Ie124”

Ie-124

uz 881/2018
06.11.2018

wydruk

58.

Wytyczne techniczno-eksploatacyjne na
system sterowania hamulców torowych

Ie-160

zz 53/2014
16.12.2014

wydruk

59.

Wymagania na rejestrator zdarzeń
techniczno - ruchowych dla systemu i
podsystemów automatycznego sterowania
rozrządzaniem na górkach rozrządowych

Ie-166

zz 9/2014
01.04.2014

wydruk

60.

Wymagania funkcjonalne na układ sterująco
Ie-167
kontrolny tarczy rozrządowej

zz 25/2013
12.11.2013

wydruk

61.

Wytyczne techniczno-eksploatacyjne na
układ sterowania lokomotywą rozrządową
(manewrową)

Ie-168

zz 10/2013
21.05.2013

wydruk

62.

Wytyczne w zakresie sposobu prezentacji
stanu urządzeń automatycznego sterowania
Ie-170
rozrządzaniem na monitorach ekranowych
stanowiska operatorskiego

zz 7/2012
24.01.2012

wydruk

63.

Wymagania na stanowisko utrzymania i
diagnostyki urządzeń asr na górkach
rozrządowych sieci linii kolejowych
zarządzanych przez PKP PLK S.A.

Ie-171

zz 17/2014
08.07.2014

wydruk

64.

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni
na liniach kolejowych

Id-1

zz 14/2005
18.05.2005

uz 1223/2015
22.12.2005

wydruk
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65.

Warunki techniczne dla kolejowych
obiektów inżynieryjnych

Id-2

zz 29/2005
05.10.2005

wydruk

66.

Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego

Id-3

zz 9/2009
04.05.2009

podgląd

67.

Instrukcja o oględzinach, badaniach
technicznych i utrzymaniu rozjazdów

Id-4

68.

Instrukcja spawania szyn termitem

Id-5

zz 4/2005
10.03.2005

69.

Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych

Id-7

uz 1222/2015
22.12.2015

wydruk

70.

Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej

Id-8

zz 5/2005
10.03.2005

podgląd

71.

Instrukcja dla toromistrza

Id-9

zz 25/2005
12.07.2005

podgląd

72.

Instrukcja badań defektoskopowych szyn,
spoin i zgrzein w torach kolejowych

Id-10

zz 6/2005
10.03.2005

podgląd

73.

Wykaz linii

Id-12

zz 1/2009
09.02.2009

aktualizowany
decyzją dyrektora
ILK

wydruk

74.

Instrukcja użytkowania oraz utrzymania
pługów i zespołów odśnieżnych

Id-13

zz 12/2005
29.04.2005

zz 6/2014
25.02.2014

podgląd

75.

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i
Id-14
oceny stanu torów

zz 26/2005
12.07.2005

zz 4/2010
22.02.2010

podgląd

76.

Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów
inżynieryjnych na liniach kolejowych do
prędkości 200/250 km/h

Id-16

zz 48/2014
01.12.2014

wydruk

77.

Wytyczne ultradźwiękowych badań złączy
szynowych zgrzewanych i spawanych

Id-17

zz 7/2005
10.03.2005

wydruk

78.

Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót
wykonywanych na torze zamkniętym
podczas prowadzenia ruchu pojazdów
kolejowych po torze czynnym z prędkością
V ≥ 100km/h

Id-18

zz 21/2010
31.08.2010

podgląd

79.

Zasady wstępu na obszar kolejowy
zarządzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

Id-21

zz 27/2010
06.12.2010

80.

Warunki techniczne budowy i odbioru
peronów pasażerskich, aspekty: peronowe
krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus
peronu

Id-22

uz 1228/2015
22.12.2015

zz 50/2015
24.11.2015

wydruk

zz 16/2009
29.06.2009

podgląd

zz 27/2013
26.11.2013

wydruk

podgląd
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81.

Zasady odbioru technicznych elementów
nawierzchni kolejowej przeznaczonych do
zabudowy na liniach zarządzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od
producentów (dostawców): łapek
sprężystych, łapek do przytwierdzania typu
K, sprężyn, łubków, śrub łubkowych i
stopowych, pierścieni sprężystych,
nakrętek, wkrętów, podkładek, elementów z
tworzyw sztucznych, podkładów
strunobetonowych i drewnianych

Id-100

zz 3/2010
15.02.2010

82.

Warunki techniczne wykonania podkładów i
podrozjazdnic strunobetonowych

Id-101

24/2010
25.10.2010

wydruk

83.

Warunki techniczne wykonania i odbioru
kształtowników iglicowych i kształtowników
klockowych do budowy rozjazdów
kolejowych - Wymagania i badania

Id-102

zz 24/2010
25.10.2010

wydruk

84.

Warunki techniczne wykonania i odbioru
zregenerowanych przez napawanie łukowe
elementów nawierzchni kolejowej

Id-103

zz 24/2010
25.10.2010

wydruk

85.

Warunki techniczne PKP PLK S.A. reprofilacja szyn w torach i rozjazdach Część 1: Warunki wykonania i odbioru robót

Id-104

zz 24/2010
25.10.2010

wydruk

86.

Warunki techniczne PKP PLK S.A. reprofilacja szyn w torach i rozjazdach Część 2: Wytyczne kwalifikacji

Id-105

zz 24/2010
25.10.2010

wydruk

87.

Warunki wykonania i odbioru szyn
kolejowych - Wymagania i badania

Id-106

zz 24/2010
25.10.2010

wydruk

88.

Warunki techniczne wykonania i odbioru
szyn kolejowych staroużytecznych
uzyskanych przez regenerację, reprofilację
oraz zgrzanie w zakładach stacjonarnych Wymagania i badania

Id-107

zz 24/2010
25.10.2010

wydruk

89.

Warunki techniczne wykonania i odbioru
łapek sprężystych i sprężyn
przytwierdzających szyny do podkładów i
podrozjazdnic

Id-109

zz 24/2010
25.10.2010

wydruk

90.

Tymczasowe warunki techniczne wykonania
i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z
Id-110
recyklingu stosowanej w nawierzchni
kolejowej

uz 1237/2016
13.12.2016

wydruk

91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru
zgrzein w szynach kolejowych nowych
łączonych zgrzewarkami stacjonarnymi.
Wymagania i badania

Id-112

zz 26/2013
12.11.2013

wydruk

92.

Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót nawierzchniowo-podtorzowych Id-114

Id-114

124/2016
09.02.2016

wydruk

93.

Wytyczne w sprawie doboru wysokości
peronów na liniach kolejowych
zarządzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

Id-118

zz 15/2013
26.08.2013

wydruk

symbol

uz 222/2019
02.04.2019

wydruk
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94.

Warunki techniczne stosowania i
eksploatacji rolek podiglicowych

Id-119

zz 3/2013
29.01.2013

wydruk

95.

Wytyczne stosowania łożysk w kolejowych
obiektach inżynieryjnych

Id-120

uz 1199/2016
06.12.2016

wydruk

96.

Warunki techniczne wykonania i odbioru
połączeń elektrycznych do szyn elementów
sieci powrotnej i urządzeń sterowania
ruchem kolejowym

Id-121

uz 909/2017
05.09.2017

wydruk

97.

Instrukcja obsługi i utrzymania w
Itw-3
eksploatacji hamulców pojazdów kolejowych

zz 12/2011
11.04.2011

podgląd

98.

Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych

Itw-4

uz 1011/2016
11.10.2016

podgląd

99.

Instrukcja gospodarki odpadami PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Is-1

zz 25/2014
05.08.2014

100.

Wytyczne obliczania ilości wód opadowych i
roztopowych na obszarze kolejowym

Is-2

uz 1098/2017
13.11.2017

wydruk

Ig-1

zz 33/2015
21.07.2015

wydruk

uz 718/2016
26.07.2016

wydruk

Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno101. kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

Standard techniczny określający wzór znaku
regulacji osi toru oraz sposób zakładania
102.
Ig-8
kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii
niezelektryfikowanych

uz 718/2018
20.09.2018

wydruk

Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji
planów schematycznych

Ig-10

uz 643/2016
05.07.2016

wydruk

Wytyczne badań podłoża gruntowego dla
104. potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury
kolejowej

Igo-1

uz 760/2016
09.08.2016

wydruk

Instrukcja eksploatacji i utrzymania
105. urządzeń elektrycznego ogrzewania
rozjazdów

Iet-1

zz 26/2007
07.11.2007

podgląd

106. Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej

Iet-2

zz 3/2014
28.01.2014

wydruk

Iet-3

zz 31/2015
24.06.2015

podgląd

Iet-4

zz 1/2010
18.01.2010

wydruk

Wytyczne projektowania urządzeń
elektrycznego ogrzewania rozjazdów

Iet-5

zz 46/2015
27.10.2015

podgląd

Wytyczne projektowania, budowy i odbioru
sieci trakcyjnej oraz układów zasilania 2X25
110.
kV AC dla linii kolejowych o prędkości do
350 km/h

Iet-6

zz 14/2010
10.05.2010

wydruk

103.

107.

Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia
zewnętrznego terenów kolejowych

Wymagania dla materiałów węglowych
nakładek ślizgowych pantografów
108. dopuszczonych do współpracy z siecią
trakcyjną zarządzaną przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
109.

stan na 13 czerwca 2019 r.
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www

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
111. przy urządzeniach elektroenergetycznych
niskiego napięcia oraz w ich pobliżu

Iet-7

zz 46/2014
26.11.2014

wydruk

Instrukcja eksploatacji elektrycznych
instalacji odbiorczych w budynkach i
112. obiektach budowlanych oraz przenośnych i
stacjonarnych elektrycznych urządzeń
odbiorczych

Iet-8

zz 43/2014
15.09.2014

wydruk

Wytyczne odbioru i eksploatacji
fundamentów palowych, stosowanych na
113.
Iet-105
liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji
wsporczych sieci trakcyjnej

Opracowanie
Politechniki
Gdańskiej

wydruk

Wytyczne projektowania i eksploatacji
systemu ochrony ziemnozwarciowej i
114. przeciwpożarowej z uszynieniami
grupowymi w układzie otwartym na liniach
kolejowych

Iet-106

dcz 6/2006
09.02.2006

wydruk

Wytyczne projektowania i warunki odbioru
sieci trakcyjnej z uwzględnieniem
115.
standardów i wymogów dla linii
interoperacyjnych

Iet-107

zz 7/2007
19.02.2007

Wytyczne techniczne usuwania
fundamentów konstrukcji wsporczych sieci
116. trakcyjnej metodą minerską na liniach
kolejowych zarządzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Iet-108

zz 10/2009
11.05.2009

wydruk

Iet-110

zz 2/2009
02.03.2009

wydruk

Iet-112

zz 24/2009
05.10.2009

wydruk

117.

Dokument Normatywny 01-1/ET/2008
Osprzęt sieci trakcyjnej

Dokument Normatywny 01-2-1/ET/ 2008
118. Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej

uz 565/2018
16.07.2018

wydruk

119.

Dokument Normatywny 01-3/ET/2008
Przewody jezdne profilowane

Iet-113

zz 2/2009
02.03.2009

wydruk

120.

Dokument Normatywny 01-4/ET/2008 Liny
(przewody wielodrutowe gołe)

Iet-114

zz 2/2009
02.03.2009

wydruk

121.

Dokument Normatywny 01-5/ET/2008
Oprawy oświetleniowe

Iet-115

zz 2/2009
02.03.2009

wydruk

122.

Dokument Normatywny 01-6/ET/2008 Szafa
Iet-116
rozdzielcza eor

zz 2/2009
02.03.2009

wydruk

123.

Dokument Normatywny 01-7/ET/2008
Skrzynia transformatorowa eor

Iet-117

zz 2/2009
02.03.2009

wydruk

Iet-118

zz 2/2009
02.03.2009

wydruk

Iet-119

zz 2/2009
02.03.2009

wydruk

Dokument Normatywny 01-8/ET/2008
124. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania
rozjazdów
125.

Dokument Normatywny 01-9/ET/2008
Uchwyty grzejników eor

stan na 13 czerwca 2019 r.
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Wymagania techniczne dla zapewnienia
ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym, przed przepięciami i od
126.
wyładowań atmosferycznych w strefie
oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV
Iet-120

Iet-120

uz 438/2018
12.06.2018

uz 438/2018
12.06.2018

wydruk

Dokument Normatywny nr 01-10/ET/2018
127. Zasady oznakowania i ochrony linii
kablowych Iet-121

Iet-121

uz 613/2018
31.07.2018

uz 613/2018
31.07.2018

wydruk

Zasady bezpieczeństwa pracy podczas
wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez
pracowników obcych firm na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne
128.
,
sposobu dostarczania informacji o
poinformowania pracownika innego
pracodawcy o zagrożeniach dla
bezpieczeństwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

Ibh-105

uz 699/2017
28.06.2017

wydruk

If-2

zz 2/2015
08.01.2015

wydruk

Procedura uzyskiwania decyzji
administracyjnych związanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
130. publicznego), pozwolenia wodnoprawnego,
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
decyzji o pozwoleniu na budowę,
pozwoleniu na rozbiórkę, zgłoszenia robót
(brak sprzeciwu), zezwolenia na czynności
zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i
grzybów

Ia-14

uz 287/2016
05.04.2016

wydruk

Procedura udostępniania do ponownego
wykorzystywania informacji sektora
131.
publicznego w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. la-17

Ia-17

1063/2017
30.10.2017

wydruk

132.

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki
materiałowej i magazynowej

Im-1

zz 35/2015
28.07.2015

wydruk

133.

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki
złomem stalowym i metali kolorowych

Im-2

uz 195/2017
28.02.2017

uz 115/2019
26.02.2019

wydruk

Instrukcja postępowania z materiałami
134. pochodzącymi z działalności PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

Im-3

uz 893/2017
28.08.2017

uz 269/2019
23.04.2019

wydruk

135.

Wytyczne architektoniczne dla kolejowych
obiektów obsługi podróżnych

Ipi-1

uz 1283/2017
27.12.2017

wydruk

136.

Wytyczne dla oznakowania stałego stacji
pasażerskich

Ipi-2

uz 1284/2017
27.12.2017

wydruk

129.

Instrukcja o ewidencji przedmiotów
nietrwałych

stan na 13 czerwca 2019 r.

lp.

tytuł

Wytyczne dotyczące projektowania i
137. budowy Systemów Monitoringu Wizyjnego
(SMW) na obiektach obsługi pasażerskiej

symbol

akt
wprowadzający

ostatnia
zmiana

publikacja
www

Ipi-4

uz 1285/2017
27.12.2017

wydruk

Wytyczne w sprawie urządzeń SDIP i
infrastruktury towarzyszącej

Ipi-6

uz 1286/2017
27.12.2017

wydruk

Wytyczne w sprawie informacji statycznej o
139. rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich na
stacjach pasażerskich

Ipi-7

uz 6/2018
02.01.2018

138.

uz 870/2018
30.10.2018

wydruk

Cennik opłat za wykonanie czynności
audytu i wydanie świadectwa kompetencji
wykonawcy usługi utrzymania pojazdów
140. kolejowych w związku z rozpatrzeniem
wniosku o wydanie świadectwa kompetencji
wykonawcy usługi utrzymania pojazdów
kolejowych

dcz 41/2016
30.06.2016

wydruk

Zasady monitorowania bieżącej pracy
eksploatacyjno–przewozowej i
postępowania w czasie zaistnienia
zagrożeń, sytuacji kryzysowych, innych
141.
wydarzeń na sieci zarządzanej przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w
budynkach i budowlach przeznaczonych do
obsługi osób i rzeczy

uz 519/2015
16.06.2015

wydruk

Zasady organizacji systemu zarządzania
kryzysowego w czasie wystąpienia
zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych na
142. liniach kolejowych zarządzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w
budynkach i budowlach przeznaczonych do
obsługi osób i rzeczy

uz 519/2015
16.06.2015

wydruk

Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy
143. usług utrzymania pojazdów kolejowych w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

uz 292/2016
05.04.2016

wydruk

Zasady zgłaszania użytkowników do
systemu powiadamiania o wypadkach i
144.
wydarzeniach na kolei - "komunikatora
SMS" oraz ich usuwania

dcz 58/2015
08.10.2015

wydruk

145.

Warunki i zasady odbiorów robót
budowlanych na liniach kolejowych

wydruk

Dopuszczanie elementów podsystemów i
technologii przeznaczonych do stosowania
146.
na liniach kolejowych zarządzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

uz 1100/2017
13.11.2017

wydruk

Procedura rozliczeń opłat za przejazdy
pociągów realizowane drogami okrężnymi w
147.
związku z prowadzonymi robotami torowymi
na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

uz 1108/2017
13.11.2017

wydruk

148. Regulamin Sieci 2018-2019

uz 1103/2017
13.11.2017

wydruk

stan na 13 czerwca 2019 r.

