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kat.A21 Kat. wg CSI linia 364 szlak Starzyny - Koniecpol 
Data zdarzenia 

2.08.2019 

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

 

1. PRZEBIEG ZDARZENIA: 

2 sierpnia 2019 roku na przejeździe kolejowo - drogowym kat. D stanowiącym skrzyżowanie drogi powiatowej 
nr 0234T z linią kolejową nr 64 Kozłów — Koniecpol w miejscowości Wola Kuczkowska bezpośrednio przed 
nadjeżdżający pociąg pasażerski EIE 8306 wjechał samochód osobowy marki Toyota Yaris. Lokomotywa EP09-
002 prowadząca pociąg relacji Kołobrzeg — Przemyśl Główny przewoźnika PKP Intercity S.A. Zakład Południowy 
w Krakowie uderzyła zderzakami i ścianą czołową z prędkością 120 km/h w środkową część pojazdu 
drogowego, tj. w jego prawy bok, od strony pasażera. Wskutek uderzenia samochód uległ całkowitemu 
zniszczeniu, fragmenty jego nadwozia zostały rozrzucone na długości 51 metrów od osi przejazdu kolejowo—
drogowego na prawą stronę torowiska w kierunku jazdy pociągu. Pociąg zatrzymał się po przejechaniu 
odległości 651 metrów od osi przejazdu kolejowo-drogowego. Czoło pociągu znajdowało się w km 34,100. 
Przejazd oznaczony jest żółtą naklejką o numerze identyfikacyjnym 064 034 751. W wyniku zdarzenia, 
tj. najechania pociągu na pojazd drogowy, kierujący pojazdem drogowym poniósł śmierć na miejscu. Poniżej 
przedstawiono dane topograficzne przejazdu kolejowo-drogowego oraz jego widok. 

 

 

 

Do czynników wpływających na powstanie ww. poważnego wypadku, należy zaliczyć: 

1. Utrudniona obserwacja pociągu (z pozycji kierującego pojazdem drogowym ) w trakcie zbliżania się 
do przejazdu kolejowo - drogowego z 20 m oraz z powodu niewłaściwie ustawionego znaku B-20 
utrudniającego ciągłość obserwacji pociągu. 

2. Brak namalowanej na jezdni linii bezwzględnego zatrzymania P-12. 

3. Brak ograniczenia prędkości pojazdów kołowych na drodze powiatowej nr 0234T klasa L w rejonie przejazdu, 
przy dozwolonej dla tej klasy drogi V=50 km/h. 

4. Przy prędkości na drodze V = 90 km/h brak znaku A-7 z tabliczką informującą o odległości do znaku B-20 
„Stop”. 

5. Jazda kierującego pojazdem drogowym pod oślepiające promienie zachodzącego słońca. 

6. Ostry kąt skrzyżowania wynoszący 63 przy dopuszczonym od 60 do 90. 
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2. BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PRZYCZYNY ZDARZENIA:  

2.1 Przyczyna bezpośrednia  

Wjazd samochodu osobowego na przejazd kolejowo – drogowy przed nadjeżdżający pociąg pasażerski EIE 8306 
relacji Kołobrzeg – Przemyśl Główny. 

2.2 Przyczyna pierwotna 

Niezachowanie szczególnej ostrożności i nieupewnienie się przez kierującego pojazdem drogowym podczas 
dojazdu do przejazdu kolejowo - drogowego czy nie zbliża się pociąg. 

2.3 Przyczyna pośrednia 

Kierujący samochodem osobowym przed wjazdem na przejazd kolejowo – drogowy nie zastosował się 
do znaków B-20 „STOP” i G3 (krzyż św. Andrzeja), tj. nie zatrzymał pojazdu drogowego w miejscu dogodnej 

obserwacji. 

3. ZALECENIA 

3.1 Zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokona oceny ryzyka eksploatacyjnego 
w celu rozważenia zmiany istniejącej kat. „D” przejazdu kolejowo - drogowego, szlak Starzyny — Koniecpol, tor 
nr 1, w km 34,751 linii kolejowej nr 64 Kozłów — Koniecpol na kategorię wyższą lub ograniczenia prędkości 
biegu pociągów, ze względu na warunki miejscowe i prędkość 120 km/h oraz wystąpienia władz lokalnych. 

3.2 Zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uaktualni metrykę przejazdu zgodnie 
z pismem zarządcy, o sygn. ILK2d-5003-500/1/2018 wprowadzającym „Wytyczne Sporządzania i Aktualizowania 
Metryki Przejazdu Kolejowo – Drogowego/Przejścia”. 

3.3 Zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zniweluje skarpy z obu stron przejazdu 
kolejowo – drogowego w kilometrze 34,751 linii kolejowej nr 64 Kozłów – Koniecpol w celu poprawy trójkątów 
widoczności z 10 i 20 metrów. 

3.4 Certyfikowani przewoźnicy oraz WKD wdrożą rekomendację PKBWK nr PKBWK-076-305/RL/R/11  
z 22 listopada 2011 r. skierowaną do przewoźników kolejowych o obowiązku zainstalowania urządzeń 
rejestrujących – kamer cyfrowych lub wideo rejestratorów w pojazdach kolejowych nowo budowanych  
i będących w eksploatacji w taki sposób, aby rejestracja obrazu i dźwięku była zachowana w sposób ciągły 

na całej trasie biegu pociągu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


