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linia kolejowa nr 68

stacja Grodzisko Dolne 
km 163,756 tor nr 2

Data:

26 lutego 2021 r.

ZABICI: - CIĘŻKO RANNI: - RANNI: 4 osoby

PRZEBIEG ZDARZENIA:

Kolizja dwóch pociągów - podczas jazdy do st. Leżajsk pociągu nr 38100 przewoźnika PKP Intercity S.A. 
prowadzonego lokomotywą EU160-010 po zorganizowanej drodze przebiegu bez zatrzymania K1-C 
od semafora K1 do semafora C torem głównym zasadniczym nr 2 w st. Grodzisko Dolne, z toru głównego 
dodatkowego nr 4, po nieprzygotowanej drodze przebiegu, bez wymaganego zezwolenia, przy nadającym 
„stój" semaforze wyjazdowym D2 na tor nr 2 wyjechał pociąg LSS335064 – (lokomotywa 6Dg-140 luzem 
przewoźnika Lotos Kolej Sp. z o. o.). Wyjeżdżająca lokomotywa 6Dg 140 spowodowała rozprucie zwrotnicy 
rozjazdu nr 6 i wjechała na tor nr 2 bezpośrednio przed pociąg pasażerski MPE38100, nie dokonując 
automatycznej zmiany nadawanego sygnału na semaforze C „wolna droga” na sygnał „stój” ze względu na typ 
urządzeń. Maszynista pociągu MPE38100 widząc znajdującą się przed pociągiem lokomotywę, wdrożył nagłe 
hamowanie. Pomimo tego doszło do kolizji, tj. najechania pociągu pasażerskiego na pociąg towarowy jadący 
po tym samym torze w tym samym kierunku.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ZAISTNIAŁE ZDARZENIE:

Czynnik przyczynowy:

Pominięcie semafora kształtowego D2 nadającego sygnał Sr1 „Stój”, rozprucie zwrotnicy rozjazdu nr 6 i wjazd 
lokomotywy 6Dg-140 na tor główny zasadniczy nr 2 bezpośrednio przed jadący tym torem pociąg MPE38100. 

Czynnik przyczyniający się:

1) Utrudniona obserwacja wskazań semafora wyjazdowego D z toru nr 4 spowodowana zatrzymaniem czoła 
pociągu LSS335064 w miejscu utrudniającym obserwację nadawanych sygnałów przez semafor D. Zgodnie 
z postanowieniami Instrukcji Ir-1 § 64 ust. 8 przód pociągu powinien zatrzymać się możliwie blisko sygnału 
„stój”, a przy semaforach świetlnych nie bliżej, niż to jest potrzebne do niewątpliwego rozpoznania sygnału.

2) Rozpoczęcie jazdy z toru nr 4 po błędnym rozpoznaniu przez maszynistę pociągu LSS335064 wskazań 
semafora wyjazdowego C z toru nr 2 nadającego sygnał Sr2 dla pociągu MPE38100 jako sygnału „wolna droga” 
dla pociągu LSS335064 prowadzonego przez niego. 

3) Opóźniona reakcja maszynisty pociągu MPE38100 na dostrzeżoną przeszkodę (tj. wjazd lokomotywy 
6Dg-140 w drogę przebiegu tego pociągu) poza semaforem wyjazdowym i zbyt późne wdrożenie hamowania 
przez maszynistę tego pociągu. 

4) Utrudniona widoczność sygnałów nadawanych przez sygnalizatory kształtowe w rejonie oświetlonych 
głowic rozjazdów w drogach przebiegu w porze ciemnej (wczesne godziny poranne). 

Czynniki systemowe:

Nie stwierdzono.

Inne czynniki wynikające z konstrukcji infrastruktury kolejowej

1) Brak ciągłości widoczności (na odległości 100 metrów) sygnału Sr1 nocnego nadawanego przez semafor D2 
(wyjazd z toru 4) spowodowany zabudowanymi słupami sieci trakcyjnej i LPN.

2) Niedokończona likwidacja toru trzeciego, częściowa likwidacja rozjazdu nr 3, zdewastowany semafor B, brak 
likwidacji dźwigni nieczynnego semafora B.

3) Tarcza D1 ustawiona niezgodnie z przepisami.
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ZALECENIA:

1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury spowodują, że dyżurni ruchu w przypadku, gdy udzielać będą 
informacji prowadzącym pojazdy kolejowe o konieczności przepuszczenia pociągów, powinni 
informować ich na bieżąco o zmianie organizacji ruchu na stacji.

2. Dla zapewnienia widoczności semafora D na stacji Grodzisko Dolne PKP PLK S.A. Zakład Linii 
Kolejowych w Rzeszowie przestawi slup sieci trakcyjnej lokata 163-44 w rejonie okręgu nastawczego 
GD1.

3. Autoryzowani zarządcy infrastruktury wykonają nadzwyczajne sprawdzenie widoczności semaforów 
kształtowych w porze dziennej i nocnej na stacjach z siecią trakcyjną w torach głównych zasadniczych 
i dodatkowych.

4. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi pasażerscy podejmą działania w celu poprawy bezpieczeństwa 
pasażerów w pociągach poprzez odpowiednie zamocowanie stolików w wagonach bezprzedziałowych 
pasażerskich gwarantując bezpieczeństwo podróżnych.

5. Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zrealizuje zalecenie określone w protokole 
z badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (Protokół nr IZATA-I/3-22-
068/2019 z dnia 21 czerwca 2021 r.) o treści: „Przewidzieć remont urządzeń srk, wymianę semaforów 
kształtowych na świetlne oraz zabudowę blokady Eap na przyległych szlakach do stacji Tryńcza-
Leżajsk".

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pociągów w przebiegach a1
1, b2 i a2

3 PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie przywróci stan techniczny infrastruktury na stacji 
Grodzisko Dolne do aktualnie istniejącej dokumentacji technicznej.

7. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi, autoryzowani zarządcy infrastruktury, użytkownicy bocznic 
kolejowych, operatorzy kolei wąskotorowych oraz podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania 
certyfikatu lub autoryzacji bezpieczeństwa, uprawnione do prowadzenia działalności na podstawie 
świadectwa bezpieczeństwa wprowadzą regulacje wewnętrzne w zakresie ograniczenia korzystania 
z urządzeń multimedialnych niezwiązanych z prowadzeniem ruchu kolejowego przez drużyny 
pociągowe i personel obsługi posterunków ruchu w czasie pracy, utrudniającym prawidłowy odbiór 
nadawanych sygnałów akustycznych i komunikatów głosowych oraz ujmą to zagadnienie w programie 
pouczeń okresowych.

8. Przewoźnik kolejowy LOTOS Kolej Sp. z o. o. wdroży zalecenie PKBWK skierowane do przewoźników 
kolejowych o obowiązku zainstalowania urządzeń rejestrujących przedpole jazdy — kamer cyfrowych 
lub wideo rejestratorów w pojazdach kolejowych nowo budowanych i będących w eksploatacji  
(rekomendacja PKBWK — nr PKBWK-076-305/RL/R/11 z dnia 22 listopada 2011 r.).

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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