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KAT. A21
linia kolejowa nr 367 

szlak Zbąszynek — Lutol 
Suchy

km 10,196 tor nr 1
przejazd kolejowo-

drogowy kat. D 

Data:
26 stycznia 2021 r.

ZABICI:
1 osoba

CIĘŻKO RANNI:
brak

RANNI:
brak

PRZEBIEG ZDARZENIA:
Podczas jazdy pociągu relacji Zbąszynek — Gorzów Wielkopolski na szlaku Zbąszynek — 
Lutol Suchy linii kolejowej nr 367, na przejeździe niewyposażonym w systemy i urządzenia 
zabezpieczenia ruchu, kierujący samochodem ciężarowym z przyczepą wjechał 
bezpośrednio przed czoło autobusu szynowego jadącego jako pociąg pasażerski. Pojazd 
drogowy wjechał na przejazd z lewej strony jadącego pociągu. Skutkowało to zderzeniem 
pociągu z pojazdem drogowym. Autobus szynowy uderzył w prawy bok kabiny samochodu 
ciężarowego. 
W wyniku tego uderzenia i działających sił kierowca samochodu ciężarowego wypadł 
z kabiny ponosząc śmierć na miejscu zdarzenia. Samochód ciężarowy został zniszczony 
i odrzucony na lewą stronę toru w taki sposób, iż kabina wraz z skrzynią ładunkową 
pozostała w skrajni toru, a przyczepa zablokowała drogę. Pojazd kolejowy nie uległ 
wykolejeniu. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważny wypadek.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ZAISTNIENIE ZDARZENIA:
I. Czynnik przyczynowy:

Wjazd samochodu ciężarowego na przejazd kolejowo-drogowy kat. D, bezpośrednio przed 
nadjeżdżający pociąg pasażerski ROM 78561. 

II. Czynnik przyczyniający się:
1) Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierowcę podczas zbliżania się do przejazdu 
kolejowo-drogowego, o czym stanowi art. 28 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.).

2) Brak znaków ostrzegawczych oraz słupków wskaźnikowych na drodze dojazdowej 
gminnej nr 006323F do przejazdu kolejowo-drogowego.

3) Brak reakcji kierującego samochodem ciężarowym na kilkakrotnie podawane sygnały 
dźwiękowe „Baczność" przez maszynistę pociągu ROM 78561.

III. Czynniki systemowe:
Nie stwierdzono



Karta do Raportu  nr PKBWK/05/2021

Strona 2 z 2

ZALECENIA:
1) Przewoźnik kolejowy POLREGIO sp. z o.o. dokona sprawdzenia we wszystkich pojazdach 
kolejowych, będących w użytkowaniu spółki, poprawności działania zainstalowanych 
rejestratorów przedpola jazdy oraz podejmie właściwe działania mające na celu zapewnienie 
sprawności technicznej tych rejestratorów. 

2) Zarządca drogi gminnej klasy L wraz z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. 
dostosują dojazdy do przejazdu kolejowo-drogowego, na długości minimum 34 m, 
do szerokości 2 x 2,75 metra (wg postanowień § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., 
poz. 124, z późn. zm.). Obecna szerokość drogi spełnia wymagania § 14 ust. 3 pkt 1 
ww. rozporządzenia, która jest dopuszczalna na czas etapowania budowy lub przy 
przebudowie drogi. 

3) Zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. utrzyma ograniczenie prędkości pociągów 
do 60 km/h do czasu dostosowania szerokości drogi dojazdowej do szerokości pomostu 
przejazdu.

Pełna treść raportu została opublikowana pod następującym linkiem:

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