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linia kolejowa nr 285

szlaku Świdnica Kraszowice — 
Jedlina Zdrój

km 60,885; tor nr 1
Data:

30 kwietnia 2020 r.

ZABICI: - CIĘŻKO RANNI: 1 RANNI: -

PRZEBIEG ZDARZENIA:

Podczas przebudowy toru na szlaku Świdnica Kraszowice — Jedlina Zdrój linii kolejowej nr 285 w trakcie 
wykonywanej pracy zgrzewarki szyn typu PRSM-4 nr 47 wraz ze sprzęgniętym wagonem techniczno-
gospodarczym nr 000071 (Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej 
"Dolkom" sp. z o.o.) usytuowanym od strony spadku toru, nastąpiło zbiegnięcie tego zestawu i najechanie 
na stojący na tym samym torze pojazd szynowo-drogowy typu ATLAS 1604 ZW nr fabryczny 168Z301813. 
W wyniku najechania nastąpiło przepchnięcie pojazdu dwudrogowego na odległość 60 m. W efekcie tego 
zdarzenia operator pojazdu szynowo-drogowego będący pracownikiem firmy DROMOSTTOR s.c. został 
ciężko ranny. Ponadto zniszczeniu uległ wagon techniczno-gospodarczy, a zgrzewarka szyn i pojazd szynowo-
drogowy uległy uszkodzeniu.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ZAISTNIAŁE ZDARZENIE:

Czynnik przyczynowy:

Zbiegnięcie składu, tj. wagonu techniczno-gospodarczego ze zgrzewarką szyn i najechanie na znajdujący się 
na tym samym torze pojazd szynowo-drogowy typu ATLAS.

Czynnik przyczyniający się:

1) Niewykonanie szczegółowej próby hamulca przed rozpoczęciem pracy składu pojazdów kolejowych - 
wagonu techniczno-gospodarczego i zgrzewarki (niezgodne z § 18 ust. 2 Instrukcji Ir-1).

2) Niekontrolowane przeładowanie przewodu głównego układu hamulcowego w wyniku uszkodzonego 
zaworu bezpieczeństwa. 

3) Nieszczelność zaworu bezpieczeństwa przyspieszająca spadek ciśnienia powietrza ze zbiornika głównego 
układu hamulcowego (2,5 kG/cm2 w ciągu 5 minut przy dopuszczalnym 1 kG/cm2 na 5 minut).

4) Usytuowanie wagonu techniczno-gospodarczego bez hamulca zespolonego od strony spadku linii kolejowej.

5) Brak operatora w kabinie zgrzewarki podczas pracy na znacznym pochyleniu toru wynoszącym ok. 11 ‰ 
(niezgodne z pkt 2.2.38. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej - DTR), co potwierdza brak reakcji w celu 
zatrzymania zbiegającego składu pojazdów kolejowych oraz praca na szlaku przy niepełnej obsadzie 
pracowników (niezgodne z pkt 2.11.1. DTR).

6) Brak koordynacji prac prowadzonych w tym samym czasie i na tym samym torze przez kierujących budową 
i robotami branżowymi.

7) Brak powiadomienia wykonawcy w dniu 30.04.2020 r. o podjęciu prac przez podwykonawcę w rejonie 
zdarzenia.

8) Brak nadzoru nad dyscypliną pracy operatorów zgrzewarki ze strony bezpośredniego przełożonego.

9) Brak brygady przygotowującej szyny do wykonania łączenia metodą zgrzewania.

10) Nienawiązanie łączności radiowej przez zespoły wykonawcy i podwykonawcy w celu udzielenia sobie 
nawzajem informacji o rozpoczęciu prac na tym samym torze w innych lokalizacjach oraz procesie ich przebiegu 
pomimo posiadania urządzeń radiołączności.

Czynniki systemowe: Nie stwierdzono.
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ZALECENIA:

1. Dysponenci pojazdów specjalnych wdrożą zalecenie nr 4 z Raportu PKBWK/03/2020, odnoszące się 
do wyposażenia pojazdów specjalnych w rejestrator pokładowy parametrów jazdy oraz dodatkowo 
podejmą działania celem doposażenia tych pojazdów w rejestratory obrazu przedpola jazdy i pracy.

2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury opracują zasady prowadzenia robót na spadku linii kolejowej 
z wykorzystaniem pojazdów specjalnych samojezdnych będących w składzie z innymi pojazdami 
kolejowymi bez napędu, do stosowania, których będą zobligowane przedsiębiorstwa wykonujące 
prace remontowe i utrzymaniowe oraz zapewnią mechanizmy nadzoru nad stosowaniem tej 
procedury.

3. Autoryzowani zarządcy infrastruktury przekażą przedsiębiorstwom wykonującym prace remontowe 
i utrzymaniowe na terenie ich infrastruktury kolejowej zalecenie o treści:

„Przedsiębiorstwa wykonujące prace remontowe i utrzymaniowe na terenie infrastruktury kolejowej 
zorganizowane w sposób długoterminowy, uniemożliwiający bezpośredni kontakt z pracownikami, 
będą realizować system kontroli w zakresie dyscypliny pracy i przestrzegania przepisów i instrukcji, 
a w szczególności prowadzenia ruchu, wykonywania prac oraz stanu psychofizycznego pracowników”

oraz wdrożą mechanizmy nadzoru nad wykonaniem tego zalecenia.

4. Autoryzowani zarządcy infrastruktury:

a. nieposiadający stosownych przepisów dotyczących prac maszyn i urządzeń poruszających się 
po tym samym torze, w tym samym czasie w różnych lokalizacjach opracują te przepisy 
dotyczące wzajemnego komunikowania się w tych sytuacjach pracy oraz wdrożą 
je do stosowania,

b. posiadający powyższe przepisy przeprowadzą szkolenia przypominające o obowiązujących 
zasadach.

5. Autoryzowani zarządcy infrastruktury, opracowując specyfikacje warunków zamówienia w związku 
z planowanymi pracami inwestycyjnymi/modernizacyjnymi, uwzględnią wydane zalecenia dotyczące:

a. wyposażenia torowych samojezdnych maszyn do zgrzewania szyn w rejestratory parametrów 
jazdy i rejestratory obrazu przedpola jazdy i pracy,

b. wyposażenia pracowników w urządzenia radiołączności.

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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