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KAT. A20 
linia kolejowa nr 68  

szlak Nisko — Rudnik nad Sanem 

km 119,080 tor nr 1 

przejazd kolejowo-drogowy kat. C  

Data: 

18 sierpnia 2020 r. 

ZABICI: 

1 osoba 

CIĘŻKO RANNI: 

1 osoba 

RANNI: 

brak 

 

PRZEBIEG ZDARZENIA: 

W dniu 18.08.2020 r. podczas jazdy pociągu MPE26105 przewoźnika PKP Intercity S.A. relacji Lublin 
Główny - Wrocław Główny po torze nr 1, na szlaku Nisko — Rudnik nad Sanem linii kolejowej nr 68 
Lublin - Przeworsk, na przejeździe kolejowo-drogowym kat. C w km 119,080 o godz. 07:29 nastąpiło 
wjechanie samochodu ciężarowego MAN bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg. Pojazd 
drogowy nie zatrzymał się przed znakiem B-20 „Stop" i wjechał na przejazd kolejowo-drogowy 
przed jadący pociąg pomimo sygnałów nadawanych przez sygnalizatory drogowe samoczynnego 
systemu przejazdowego (SSP) zabraniających wjazdu na przejazd. W wyniku zdarzenia kierujący 
pojazdem drogowym poniósł śmierć, natomiast maszynista prowadzący pociąg został ciężko ranny. 
Nikt z pozostałych pracowników obsługi pociągu i pasażerów nie odniósł obrażeń. W wyniku 
zdarzenia wykolejona została lokomotywa dwoma zestawami kołowymi. Całkowitemu zniszczeniu 
uległy lokomotywa, pojazd drogowy i urządzenia SSP, ponadto uszkodzeniu uległo poszycie 
wagonów oraz elementy infrastruktury kolejowej, tj. tor i sieć trakcyjna. 

 

PRZYCZYNY ZDARZENIA: 

1. Przyczyna bezpośrednia 

Wjazd samochodu ciężarowego na przejazd kolejowo-drogowy wprost przed nadjeżdżający pociąg 
pasażerski MPE26105. 

2 Przyczyna pierwotna 

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem drogowym podczas dojazdu 
do przejazdu kolejowo-drogowego oraz niezastosowanie się do nadawanego sygnału przez 
sygnalizatory drogowe samoczynnego systemu przejazdowego (SSP) zabraniającego wjazdu na ten 
przejazd i znaku B-20 „STOP". 

3. Przyczyna pośrednia 

1. Niewłaściwa i niezgodna z obowiązującymi przepisami widoczność przejazdu z drogi dojazdowej, 
którą poruszał się samochód ciężarowy, w tym sygnałów czerwonych nadawanych przez 
sygnalizatory drogowe SSP zlokalizowanych po lewej i prawej stronie przejazdu kolejowo-
drogowego, wynikająca z ustawienia komór sygnalizatora niezapewniającego właściwej 
widoczności nadawanych sygnałów oraz zanieczyszczenia soczewek. 

2. Ograniczona widoczność czoła pociągu ze stanowiska kierującego samochodem ciężarowym 
podczas zbliżania się do przejazdu po drodze równoległej do linii kolejowej w trakcie wyjazdu 
z budowy, manewru skrętu i wjazdu na przejazd. 
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4. Przyczyna systemowa 

Niewykonanie przez zarządcę infrastruktury kolejowej oceny znaczenia zmiany wynikającej 
z założeń umowy nr 21/203/0048/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz brak oceny ryzyka 
w odniesieniu do wprowadzonej zmiany (jak uzasadniono w pkt 111.1). 

 

ZALECENIA: 

1. Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokona oceny znaczenia zmiany i ryzyka 
uwzględniając nieprawidłowości ujęte w punktach 11.1.5., IV.5.3., IV.5.4., IV.6. Raportu.  

2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych, operatorzy 
kolei wąskotorowych oraz WKD rozszerzą obowiązki wykonywania sprawdzania:  

a. widoczności przejazdu z dróg dojazdowych, 

b. prawidłowości zachowania trójkątów widoczności, 

c. prawidłowości ustawienia komór sygnalizatorów drogowych i ich widoczności z dróg 
dojazdowych, 

d. aktualności metryki przejazdu i ich zgodności z parametrami na gruncie, 

dla wszystkich pracowników przeprowadzających zabiegi konserwacyjne, jak również kontrole 
i badania diagnostyczne przejazdów. 

3. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej w ramach systemu zarządzania 
bezpieczeństwem (SMS) podejmą działania mające na celu: 

a. poprawę efektywności realizacji procedur SMS, w szczególności dotyczących utrzymania 
linii kolejowych w sprawności technicznej i organizacyjnej oraz odnoszących  
się do zarządzania zmianą, 

b. poprawę efektywności realizowanych kontroli i badań diagnostycznych przejazdów 
kolejowo-drogowych oraz  

wdrożą skuteczne mechanizmy nadzoru nad realizacją obowiązków wynikających z tych procedur. 

 
 
 

Pełna treść raportu została opublikowana pod następującym linkiem:  

https://utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-bezpieczenstw/17249,Zalecenia-bezpieczenstwa.html 

 


