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linia kolejowa nr 354

szlak Oborniki 
Wielkopolskie – Rogoźno 

Wielkopolskie

km 30,453 tor nr 1

przejazd kolejowo-drogowy 
kat. D 

Data:

4 kwietnia 2021 r.

ZABICI:

1

CIĘŻKO RANNI:

0

RANNI:

0

PRZEBIEG ZDARZENIA:

Podczas jazdy pociągu relacji Poznań Główny - Piła Główna, na przejeździe kat. D (niewyposażonym 
w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruch), kierujący pojazdem drogowym (samochodem osobowym 
Citroen Saxo) wjechał bezpośrednio przed czoło elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57ALc-2207 
przewoźnika kolejowego POLREGIO sp. z o. o. jadącego jako pociąg pasażerski ROJ 78471. Pojazd drogowy 
wjechał na przejazd kolejowo-drogowy z lewej strony jadącego pociągu. Skutkowało to kolizją pociągu 
z pojazdem drogowym. Pojazd kolejowy uderzył w prawy bok samochodu osobowego. W wyniku uderzenia 
samochód był pchany aż do całkowitego zatrzymania pociągu. Kierujący pojazdem drogowym poniósł śmierć 
na miejscu zdarzenia. Pojazd kolejowy nie uległ wykolejeniu.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ZAISTNIENIE ZDARZENIA:

Czynnik przyczynowy:

Wjazd samochodu osobowego na przejazd kolejowo-drogowy kat. D, bezpośrednio przed nadjeżdżający 
pociąg pasażerski nr ROJ 78471.

Czynniki przyczyniające się:

1) Niezastosowanie się kierującego pojazdem drogowym do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym 
podczas zbliżania się i przejeżdżania przez przejazd kolejowo-drogowy art. 28 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), w tym niezatrzymanie pojazdu 
w związku ze znakiem B-20 „Stop”.

2) Niedostateczna widoczność czoła pociągu z pozycji kierującego pojazdem drogowym w trakcie zbliżania 
się do przejazdu kolejowo-drogowego (brak wymaganych trójkątów widoczności), spowodowana 
betonowym płotem i betonowymi słupami trakcyjnymi w sąsiedztwie linii kolejowej.

3) Ostry kąt skrzyżowania drogi z linią kolejową wynoszący 67°, utrudniający kierowcy obserwację czoła 
zbliżającego się pociągu.

4) Promienie słońca świecące na przednią szybę samochodu, które utrudniały kierującemu obserwację czoła 
zbliżającego się pociągu.

5) Pośpiech kierującego pojazdem drogowym wynikający z umówionego spotkania.

Czynnik systemowy:

Nieprzeprowadzenie ponownej oceny znaczenia zmiany przed podniesieniem prędkości pociągów 
ze 100 km/h do 120 km/h.
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ZALECENIA:

1) Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. w celu zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie przejazdu kolejowo-
drogowego zrealizuje ustalenia dotyczące podwyższenia kategorii przejazdu wynikające z protokołu 
nr IZ16KI.505.36.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

2) Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD podejmą działania w zakresie skuteczności nadzoru nad 
realizacją procedur SMS lub przepisów wewnętrznych. W przypadku zmian parametrów linii kolejowej 
dotyczących zwiększenia prędkości pociągów w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych należy 
przeprowadzać ocenę znaczenia zmiany indywidulanie dla każdego ze skrzyżowań w poziomie szyn.

3) Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych, operatorzy kolei 
wąskotorowych oraz WKD podejmą działania mające na celu poprawę jakości i dogłębności kontroli, badań 
diagnostycznych i sposobu pomiarów trójkąta widoczności przejazdów kolejowo-drogowych. Podczas 
pomiarów trójkątów widoczności należy brać pod uwagę fakt, że widoczność czoła pociągu z 5 metrów 
od skrajnej szyny musi być ciągła (nieprzesłonięta przez jakiekolwiek obiekty w trakcie zbliżania się pociągu 
do przejazdu kolejowo-drogowego) i musi obejmować latarnie sygnałowe jego czoła. W przypadku 
niezachowania tego warunku, należy ograniczyć prędkość pociągów w rejonie przejazdów kolejowo-
drogowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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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