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KAT. A13 Linia kolejowa nr 9 Warszawa Wschodnia 
Osobowa — Gdańsk Gł. Tor nr 2, km: 287,360 Data: 

9 marca 2020 r.
ZABICI: 
2 osoby

CIĘŻKO RANNI: 
brak

RANNI: 
brak

PRZEBIEG ZDARZENIA:

9 marca 2020 r. ok. godz. 04:15 wózek motorowy WMB10-182 (pociąg roboczy Rob.1) podczas jazdy z zamkniętego toru 
szlakowego nr 2 do stacji Szymankowo, pominął semafor wjazdowy „P” nadający sygnał S1„Stój”. Równocześnie po torze 
szlakowym nr 1 Tczew — Szymankowo w tym samym kierunku odbywała się jazda pociągu LTE 555122 (lokomotywa 
E186-261, przewoźnik HSL Polska sp. z o. o.) relacji Gdynia Port GPA — Malbork, który miał ułożoną drogę przebiegu z 
tego toru szalkowego na tor nr 2 stacji Szymankowo. W skład drogi przebiegu tego pociągu wchodził między innymi rozjazd 
nr 26. Po minięciu przez pociąg LTE 555122 semafora wjazdowego „O” nadającego sygnał „S6 - wolna droga, jazda z 
prędkością nieprzekraczającą 100 km/h” pociąg kontynuując dalszą jazdę torem łączącym tor nr 1 z torem nr 2, najechał z 
prędkością 76,7 km/h na wózek motorowy WMB10-182, który zatrzymał się na rozjeździe nr 26 będącym w drodze 
przebiegu tego pociągu (wózek motorowy WMB10-182 Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Gdyni). W wyniku 
najechania śmierć poniosły dwie osoby: kierujący wózkiem motorowym i jadący z nim monter nawierzchni. Zniszczeniu 
uległ wózek motorowy WMB10-182, uszkodzona została również lokomotywa elektryczna E186-261 i elementy 
infrastruktury kolejowej.

PRZYCZYNY ZDARZENIA:

1. Przyczyna bezpośrednia

1.1. Najechanie pociągu LTE 555122 (lokomotywa luzem) na stojący w drodze jego przebiegu pociąg nr Rob.1 (wózek 
motorowy WMB10 — 182).

2 Przyczyna pierwotna

2.1. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów o prowadzeniu ruchu pociągów przez dyżurnego ruchu stacji 
Szymankowo, toromistrza i maszynistę wózka motorowego WMB10-182, co stworzyło okoliczności sprzyjające na 
pominięcie przez maszynistę tego wózka motorowego(pociągu Rob.1) semafora wjazdowego „P” nadającego sygnał S1 
„Stój”.

3. Przyczyny pośrednie

3.1. Wydanie przez dyżurnego ruchu stacji Szymankowo toromistrzowi, jako osobie nie będącej w kabinie pojazdu, 
nieprawidłowego zezwolenia na wjazd pociągu Rob.1 do stacji Szymankowo.

3.2. Przekazanie telefonicznie przez toromistrza ww. zezwolenia maszyniście wózka motorowego WMB10-182 
o możliwości pominięcia semafora wjazdowego „P”.

3.3. Pominięcie semafora wjazdowego „P” przez maszynistę wózka motorowego WMB10-182 (pociągu roboczego Rob. 1) 
bez wymaganego zezwolenia według postanowień Instrukcji Ir-1.

3.4. Niewłaściwa organizacja jazd pociągów roboczych podczas robót.

4. Przyczyna systemowa

4.1. Nie stwierdzono.
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ZALECENIA:

1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury zgodnie z obowiązującymi u nich systemami zarządzania bezpieczeństwem 
(SMS) dokonają oceny ryzyka w odniesieniu do zagrożeń zidentyfikowanych w Raporcie, które przyczyniły się do 
zaistnienia zdarzenia bądź stanowiły inne nieprawidłowości związane z badanym zdarzeniem. Autoryzowani 
zarządcy infrastruktury podejmą również stosowne środki ograniczające ryzyko zaistnienia ww. zagrożeń.
WKD oraz PKM zrealizują powyższe zalecenie w oparciu o inne niż system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) 
procedury i przepisy wewnętrzne.

2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz certyfikowani przewoźnicy kolejowi dokonają uzupełnienia rejestru 
zagrożeń o następujące zagrożenie: używanie telefonów komórkowych do wydawania poleceń związanych 
z prowadzeniem ruchu kolejowego zamiast środków dopuszczonych w przepisach wewnętrznych oraz dokonają oceny 
ryzyka, jak również podejmą stosowne środki ograniczające ryzyko zaistnienia tego zagrożenia.
WKD oraz PKM zrealizują powyższe zalecenie w oparciu o inne niż system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) 
procedury i przepisy wewnętrzne.

3. Autoryzowani zarządcy infrastruktury, w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka, dokonają weryfikacji 
częstotliwości oraz  skuteczności kontroli wewnętrznych z zakresu, o którym mowa w Raporcie rocznym 
z działalności PKBWK za rok 2013, tj.:

a) obowiązku okresowego (w trybie uregulowanym instrukcjami wewnętrznymi) odsłuchiwania rozmów 
przeprowadzanych z wykorzystaniem łączności i radiołączności,

b) prawidłowości zapisów w dokumentacji techniczno-ruchowej prowadzonej na posterunkach ruchu, 
w tym w dziennikach prowadzenia ruchu, szczególnie pod względem czytelności i aktualności,

c) rodzajów i częstotliwości powtarzania się usterek urządzeń srk oraz czytelności".
WKD oraz PKM zrealizują powyższe zalecenie w oparciu o inne niż system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) 
procedury i przepisy wewnętrzne.

4. Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD i PKM ujmą w programie szkoleń zasady związane z wjazdem, 
wyjazdem i przejazdem pociągu oraz organizacji pracy procesu przewozowego przez dyżurnego ruchu, wydawania 
rozkazów, wydawania zezwoleń oraz komunikowania się z maszynistą i kierownikiem pociągu roboczego.
Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. opracuje ww. program szkoleń w oparciu o wymagania wynikające z § 23 
i § 61 Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów (Ir-1), zwanej dalej „Instrukcją Ir-1”.

5. Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. i przewoźnik HSL Polska sp. z o.o. podejmą działania mające na celu 
wyeliminowanie innych nieprawidłowości, niemających związku przyczynowego z zaistniałym zdarzeniem, 
ujętych w punkcie IV.6 Raportu.

6. Autoryzowani zarządcy infrastruktury, certyfikowani przewoźnicy kolejowi oraz WKD i PKM wdrożą zalecenie 
ujęte w Raporcie rocznym PKBWK za rok 2011 oraz przekazane pismem Wiceprezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego z 30 maja 2012 r., o sygn.: DBK-550/R-03/KB/2012, polegające na wprowadzeniu zakazu 
wykorzystywania telefonów komórkowych w czasie pełnienia obowiązków służbowych związanych z 
prowadzeniem ruchu kolejowego, pracami manewrowymi pociągów związanych z zamknięciami. 
Adresaci zalecenia wdrożą systemowe mechanizmy nadzoru nad bieżącą kontrolą przestrzegania wprowadzonego 
zakazu.

7. Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD i PKM wyegzekwują stosowanie obowiązku osygnalizowania 
toru zamkniętego tarczą „D1” wraz ze stosowaniem środków pomocniczych (tabliczek ostrzegających).
Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. wyegzekwuje powyższy obowiązek w oparciu o postanowienia § 53 ust. 6 
Instrukcji Ir-1.

Pełna treść raportu została opublikowana pod następującym linkiem:

https://utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-bezpieczenstw/11035,Zalecenia-bezpieczenstwa.html
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