Annex 11
NETWORK STATEMENT 2021/2022

Procedure for verification tasks by authorized PLK personnel
1. PLK employees having named authorizations issued by the Director of the Security
Bureau of the PLK Headquarters (the authorization template below), are entitled to carry
out inspection proceedings in the presence of the train team representative in order to
ensure safe traffic management according to the provisions, including:
1) equipment of railway undertaking’s staff and railway vehicle with the following
documents and tackle:
a) driver’s licence and certificate,
b) permit issued according to subchapter 3.4.2.,
c) current internal timetable card for the train and Annex 2 to the WRJ, covering
the entire passage path,
d) breaking and pneumatic devices sheet,
e) forms of written cautions running orders,
f) vehicle dispatch card,
g) operative radiotelephone,
h) signal devices (i.e. trumpet or whistle, flag, flashlight),
i) certificate of technical efficiency,
j) written instruction for loco driver handling dangerous goods transport –
according to chapter 5.4.3.1 RID;
2) train layout in accordance with the parameters of the allocated train path;
3) the driver’s knowledge of the line sections.
These actions shall not infringe safety rules.
2. PLK notifies railway undertaking on results of inspection proceedings within 14 calendar
days after their completion.
3. PLK has the right to prevent train journey of railway undertaking or to stop train journey
in case when the railway undertaking does not meet requirements specified in the
provisions.
4. PLK checks the observance of order regulations on PLK's railway area, in trains and
railway vehicles of the railway undertaking.
5. The rules of riding in operative driver cabs, their purpose and the list of PLK’s
employees for which permits are issued are provided for in Annex 10. PLK’s employee
is obliged to show his personal permit to the train driver without a call.
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The template of the permanent authorization for doing control and verification tasks of the
railway undertaking:

UPOWAŻNIENIE STAŁE Nr ………../20…..
do przeprowadzania kontroli/
czynności sprawdzających przewoźnika*)
zdjęcie
cyfrowe

………………………………………….
imię i nazwisko
………………………………………..
stanowisko

Kierownicy oraz pracownicy jednostki kontrolowanej /lub
w której są prowadzone czynności sprawdzające przewoźnika,
zobowiązani są do udzielania wszelkiej
pomocy związanej
z wykonywaniem kontroli / czynności sprawdzających przewoźnika*).
Kontrolujący/prowadzący czynności sprawdzające jest upoważniony
do:
1.
Wstępu i poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej na
podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość pracownika
Spółki oraz nie podlega rewizji osobistej na terenie jednostki;
2.
Kontroli na terenie zarządzanym przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. *)
3.
Czynności
sprawdzających
przewoźnika
dotyczących
pociągów,
pojazdów
trakcyjnych
oraz
pracowników
przewoźnika w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z
przepisami prowadzenia ruchu *).
Podstawa prawna:
1.
Instrukcja kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu
kolejowego;
2.
Regulamin sieci *);
3.
Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 *);
4.
Regulamin Organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

………………………………………………………………..
Jednostka/komórka organizacyjna

Termin ważności upoważnienia …………………………………..
*) niepotrzebne skreślić

Warszawa, dnia dd.mm.rrrr. ……………………………..……………………..……
/podpis i pieczęć wystawcy/
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