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KAT. A20 linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia - 
Katowice Tor nr 2, km 120,779

Data: 
21 października 
2020 r.

ZABICI: 
2 osoby

CIĘŻKO RANNI: 
brak

RANNI: 
brak

PRZEBIEG ZDARZENIA:

21 października 2020 r. o godz. 12:52 podczas jazdy pospiesznego pociągu pasażerskiego MPE71106 przewoźnika PKP 
Intercity S.A. relacji Zielona Góra — Warszawa Wschodnia na przejeździe kat. C zlokalizowanym w km 120,779 linii 
kolejowej nr 1 na szlaku Rokiciny - Baby, samochód osobowy Volkswagen Passat wjechał przed czoło tego pociągu, w 
wyniku czego doszło do najechania lokomotywy elektrycznej serii EP07-411 w przednią część samochodu przy prędkości 
pociągu 118 km/h. Kierujący samochodem osobowym nie zatrzymał pojazdu drogowego przed przejazdem kolejowo-
drogowym pomimo tego, że sygnalizator drogowy samoczynnego systemu przejazdowego (SSP) nadawał naprzemiennie 
światło czerwone migające zabraniające wjazdu na przejazd oraz znaku B-20 „Stop”, przejeżdżając przez tor nr 1, a 
następnie wjeżdżając wprost przed czoło jadącego po torze nr 2 pociągu. W wyniku kolizji śmierć na miejscu ponieśli 
kierowca oraz pasażer samochodu osobowego. Uderzenie w samochód spowodowało jego zawieszenie na zderzakach oraz 
oberwanie zgarniacza lokomotywy, który dostał się pod pierwszy zestaw kołowy, w następstwie czego nastą wykolejenie 
lokomotywy tym zestawem na prawą stronę w kierunku jazdy. Lokomotywa poruszała się w stanie wykolejonym 
pierwszym zestawem kołowym aż do chwili zatrzymania. W wyniku uderzenia zderzaki lokomotywy wbiły się do wnętrza 
samochodu osobowego powodując zakleszczenie pojazdów. Samochód w takiej pozycji został przepchnięty do momentu 
zatrzymania się lokomotywy. Czoło pociągu zatrzymało się w km 120,282 czyli 497 metrów od osi przejazdu. Maszynista 
pociągu natychmiast użył „Radio-stopu” i zgłosił zaistnienie zdarzenia dyżurnym ruchu stacji Rokiciny i Baby oraz 
poinformował 
o konieczności zamknięcia obu torów linii kolejowej. Skutkiem poważnego wypadku były dwie ofiary śmiertelne oraz straty 
materialne tj. całkowite zniszczenie samochodu osobowego, uszkodzenia lokomotywy EP07-411 oraz uszkodzenia 
infrastruktury kolejowej.

PRZYCZYNY ZDARZENIA:

1. Przyczyna bezpośrednia

1.1. Wjazd samochodu osobowego Volkswagen Passat na przejazd kolejowo-drogowy kat. C bezpośrednio przed 
nadjeżdżający pociąg pasażerski MPE71106.

2 Przyczyna pierwotna

2.1. Prowadzenie samochodu osobowego przez kierującego pod wpływem alkoholu (zawartość etanolu we krwi - 
3,92 promila).

3. Przyczyny pośrednie

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

3.2. Wjazd samochodu na przejazd pomimo czerwonego światła migającego naprzemiennie nadawanego przez sygnalizator 
drogowy samoczynnego systemu przejazdowego (SSP), które zabraniało wjazdu na przejazd.

3.3. Niezastosowanie się kierującego samochodem osobowym przed wjazdem na przejazd kolejowo-drogowy do znaku 
B20 „STOP”.

3.4. Brak reakcji kierowcy samochodu osobowego na sygnał Rp1 „Baczność” podawany przez maszynistę pociągu 
nr MPE71106.

4. Przyczyna systemowa

4.1. Nie stwierdzono.

Ponadto wskazano czynniki mające wpływ na powstanie poważnego wypadku, a stwierdzone w ramach postępowania:

- silne nasłonecznienie z kierunku jazdy pociągu utrudniające kierowcy samochodu osobowego widoczność czoła pociągu,

- brak ciągłości widoczności sygnalizatora drogowego SSP z prawej strony przejazdu tj. z kierunku jazdy samochodu 
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osobowego Volkswagen Passat,

- przekroczenie prędkości samochodu osobowego o 20 km/h - zamiast dozwolonej 50 km/h samochód poruszał się 
z prędkością 70 km/h,

- prowadzenie samochodu osobowego przez kierującego bez ważnych uprawnień (prawo jazdy kat. B zatrzymane w dniu 
12.10.2016 r. wg bazy CEPIK).

ZALECENIA:

1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz WKD podejmą działania zobowiązujące pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, 
w szczególności obsadę posterunków ruchu zgłaszających zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych 
do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, do posługiwania się numerem identyfikacyjnym przejazdów kolejowo – 
drogowych, 
co przyczyni się do szybszego uruchomienia akcji ratunkowej. Podmioty te uregulują powyższą kwestię 
w regulaminach technicznych stacji.

2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, certyfikowani przewoźnicy kolejowi, WKD oraz PKM włączą 
w tematykę pouczeń okresowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, zasady postępowania w razie zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu i zdarzeń kolejowych ujęte w § 48 – 58 rozdziału 7 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 360, z późn.zm.).

3. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz WKD podejmą działania poprawiające współpracę z zarządcami 
dróg na etapie projektu, realizacji i odbiorów końcowych zadań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie dojazdów do przejazdów kolejowo – drogowych.

4. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz WKD podczas badań diagnostycznych wszystkich przejazdów 
kolejowo – drogowych, każdorazowo sprawdzą, czy w polu widoczności z dróg dojazdowych z 5 metrów od przejazdu 
znajdują się szafy zasilające urządzeń SSP lub inne obiekty zasłaniające widoczność czoła pociągu. W przypadku 
stwierdzenia ww. obiektów, bezzwłocznie usuną je lub przestawią w inne miejsce dla poprawy widoczności.

Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokona demontażu nieczynnej szafy zasilającej urządzenia 
srk znajdującej się z prawej strony przejazdu kolejowo – drogowego kat. C w km. 120,779 linii kolejowej nr 1 
Warszawa Zachodnia – Katowice. 

Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz WKD po odbiorach eksploatacyjnych, w trybie pilnym, będą 
dokonywali fizycznej likwidacji nieczynnych urządzeń i obiektów.

5. Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyspieszy działania w zakresie zabudowy innowacyjnych 
systemów zabezpieczenia na przejazdach kolejowo – drogowych umożliwiających:

– ostrzeganie kierowców o zbliżaniu się do przejazdu oraz

– monitorowanie przestrzegania przez nich obowiązujących przepisów, skutkujące nałożeniem mandatów 
karnych w przypadku wykroczeń.

6. Przewoźnik PKP Intercity S.A. podejmie działania mające na celu zapewnienie prawidłowej rejestracji parametrów 
w rejestratorach zabudowanych na pojazdach kolejowych z napędem. Dodatkowo w ramach programów poprawy 
bezpieczeństwa systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) PKP Intercity S.A. ujmie przeprowadzanie 
dodatkowych kontroli poprawności zapisów parametrów w rejestratorach pojazdów kolejowych z napędem. 

7. Przewoźnik PKP Intercity S.A. będzie kontynuował systematyczne wyposażanie pojazdów kolejowych z napędem, 
w tym lokomotywy EP07-411, w systemy monitoringu szlaku (kamery cyfrowe).

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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