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kat.A19 Kat. wg CSI linia 354 szlak Wargowo - Złotniki 
Data zdarzenia 

3.07.2019 

ZABICI – 1  CIĘŻKO RANNI – nie było  RANNI – nie było  

1. PRZEBIEG ZDARZENIA 

Pociąg roboczy nr Rob.2 relacji Oborniki Wielkopolskie - Złotniki, składający się z wózka motorowego WM15A 
311, jadący torem zamkniętym nr 2 szlaku Wargowo - Złotniki, najechał na samochód osobowy Ford Fusion 
przejeżdżający przez przejazd kolejowo - drogowy. Przejazd pociągu roboczego odbywał się w celu 
przeprowadzania prób eksploatacyjnych, w związku z odbiorem urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
po modernizacji toru nr 2. Wózek motorowy poruszał się skrzynią ładunkową z żurawiem hydraulicznym 
do przodu. W pojeździe kolejowym znajdował się maszynista wózka motorowego WM-15A 311, kierujący tym 
wózkiem. Urządzenia samoczynnego systemu przejazdowego (ssp) znajdujące się na tym przejeździe dla jazd 
pociągów po torze nr 2 były nieczynne, z powodu odłączenia czujników  
w tym torze dla prac modernizacyjnych. Prędkość pociągu roboczego Rob.2 wynosiła ok. 50 km/h.  
Po minięciu ciemnej tarczy ostrzegawczej przejazdowej TOP140, znajdującej się w kilometrze 14,626, odnoszącej 
się do przejazdu kolejowo - drogowego w kilometrze 13,916, na którym doszło do zdarzenia, maszynista 
kontynuował jazdę zmniejszając prędkość. Przejeżdżając obok wskaźnika W6a usytuowanego w km 14,450 (534 
m przed przejazdem), podany został sygnał Rp1 „Baczność”. Gdy pociąg roboczy Rob.2 znajdował się 
bezpośrednio przed przejazdem, na przejazd wjechał samochód osobowy Ford Fusion, którego kierowca patrzył 
prosto przed siebie bez upewniania się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Na przejeździe nie było pracownika 
kierującego ruchem drogowym oraz przed przejazdem od strony drogi nie było znaków informujących 
użytkowników drogi o niedziałaniu urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowo - drogowym. 
Widoczność na przejeździe ograniczał kontener ssp, co utrudniało wcześniejsze zauważenie się kierującego 
pociągiem roboczym i kierującego samochodem osobowym. Kierujący pociągiem roboczym Rob.2 uruchomił 
nagłe hamowanie. Wjazd pociągu na przejazd odbył się z prędkością ok. 27 km/h. Doszło do uderzenia 
zderzakami pojazdu kolejowego w lewy bok samochodu osobowego. Lewy zderzak uderzył w samochód na 
wysokości okna kierowcy i został wepchnięty do środka samochodu, natomiast prawy zderzak uderzył w tył 
samochodu. Zaczepiony na zderzaku i obrócony na lewą stronę wózka motorowego samochód był następnie 
pchany przez wózek motorowy aż do zatrzymania, które nastąpiło po przejechaniu ok. 26 m. W wyniku zdarzenia 
kierujący samochodem zmarł po przewiezieniu do szpitala. Samochód osobowy uległ całkowitemu zniszczeniu, 

a w wózku motorowym uszkodzone zostały stopnie na ścianie czołowej. 

2. PRZYCZYNY ZDARZENIA:  

2.1 Przyczyna bezpośrednia  

Najechanie pociągu roboczego Rob.2, jadącego po zamkniętym torze nr 2, na samochód osobowy Ford Fusion, 
przejeżdżający przez przejazd kolejowo-drogowy kategorii „B”, przy otwartych półrogatkach  
i wyłączonej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej dla tego toru. 

2.2 Przyczyna pierwotna 

Uruchomienie przez zarządcę infrastruktury na wniosek inwestora pociągu roboczego bez zapewnienia przez 
wykonawcę robót wymaganej obsady i organizacji przejazdu tego pociągu. 

2.3 Przyczyny pośrednie 

2.3.1 Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego samochodem osobowym marki Ford Fusion 
i wjechanie na przejazd kolejowo - drogowy, bez upewnienia się czy nie zbliża się pojazd kolejowy. 

2.3.2 Niezapewnienie przez wykonawcę robót pracownika do kierowania ruchem drogowym na przejeździe 
kolejowo - drogowym w km 13,916. 

2.3.3 Nieprawidłowa reakcja maszynisty wózka motorowego WM-15A po minięciu ciemnej tarczy ostrzegawczej 
przejazdowej TOP140, tj. jazda przez przejazd kolejowo - drogowy w km 13,916 z prędkością ok. 27 km/h przy 
dopuszczalnej prędkości nie większej niż 20 km/h, co uniemożliwiło zatrzymanie pociągu, gdy  
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na przejeździe kolejowo-drogowym pojawiła się przeszkoda w postaci pojazdu drogowego, oraz brak 
wielokrotnego podawania sygnału Rp 1 „Baczność” od miejsca ustawienia wskaźnika W6a. 

2.4 Przyczyny systemowe 

Długotrwałe stosowanie dwóch różnych sposobów zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowo - drogowym w 
km 13,916, tj.: samoczynnego systemu przejazdowego po torze czynnym nr 1 bez wprowadzenia ograniczenia 
prędkości pociągów, przy jednoczesnym kierowaniu ruchem na przejeździe przez uprawnionych pracowników 
wykonawcy podczas jazdy pociągów roboczych po torze zamkniętym nr 2 przy nieczynnych urządzeniach ssp bez 
oznakowania informującego użytkowników drogi  
o niedziałaniu urządzeń ssp i sposobie kierowania ruchem. 

3. ZALECENIA 

3.1 Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., zwana dalej „WKD”, 
wprowadzą do instrukcji wewnętrznych szczegółowe zasady postępowania podczas pracy pociągu roboczego na 
torze zamkniętym, przy wyłączonych czujnikach samoczynnego systemu przejazdowego, podczas gdy 
prowadzony jest ruch pociągów na pozostałych torach.  

3.2 Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD do czasu wprowadzenia zmian w instrukcjach wewnętrznych, 
w razie konieczności wykonania pracy pociągu roboczego na torze zamkniętym  
z wyłączonymi urządzeniami samoczynnego systemu przejazdowego przy czynnym drugim torze oraz  
w przypadku wyłączenia oddziaływania czujników w torze z identyfikacją toru: 

- wprowadzą ograniczenie prędkości jazdy pociągu po torze czynnym i zamkniętym do 20 km/h na całej szerokości 
przejazdu lub przejścia;  

- uprzedzą drużyny pociągowe pociągów po torze czynnym i pociągów roboczych rozkazem pisemnym 
o konieczności wielokrotnego podawania sygnału dźwiękowego Rp 1 „Baczność” do czasu ustawienia wskaźnika 
W6b na odcinku od wskaźnika W6a do przejazdu kolejowo – drogowego, a w przypadku nieustawienia wskaźnika 
W6a, od kilometra ustalonego w regulaminie technicznym indywidualnie dla każdego przejazdu; 

- oznakują przejazd kolejowo – drogowy znakiem drogowym B-20 „Stop” z tablicą „rogatka uszkodzona” lub 
„sygnalizacja uszkodzona”. 

3.3 Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD zwiększą liczbę kontroli i wzmocnią nadzór 
nad przestrzeganiem regulaminów tymczasowych i przepisów wewnętrznych w przypadku zamknięć torowych 
w związku z pracami inwestycyjnymi, autoryzowani zarządcy uwzględnią te działania  
w programach poprawy bezpieczeństwa w ramach SMS. 

3.4 Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ujmie w rejestrze zagrożeń zagrożenie polegające 
na wyłączeniu urządzeń samoczynnego systemu przejazdowego w jednym z torów przechodzących przez 
przejazd kolejowo - drogowy. 

3.5 Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podejmie działania mające na celu wyeliminowanie 
nieprawidłowości w zakresie wystawiania świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych. 

3.6 Podmioty eksploatujące pojazdy specjalne podejmą działania, aby pojazdy te poruszające się po liniach 
kolejowych były wyposażone w elementy odblaskowe poprawiające widoczność tych pojazdów z boku oraz 
opracują wytyczne w zakresie dodatkowego znakowania pojazdów w te elementy. 

3.7. Podmioty eksploatujące pojazdy specjalne doposażą je w rejestratory pokładowe parametrów jazdy 
( rejestrujące co najmniej prędkość, ciśnienie w przewodzie głównym i cylindrach hamulcowych, uruchomienie 
sygnału „Baczność” ). Doposażenie dotyczy pojazdów poddawanych przeglądom poziomu utrzymania P 4 i P 5, 

jak również pojazdów nowo zakupywanych. 

Pełna treść Raportu opublikowana została pod następującym linkiem: 
https://www.gov.pl/web/mswia/raporty 


