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linia kolejowa nr 409

szlak Szczecin Gumieńce - 
Tantow

km 7,585 tor nr 1
Data:

29 lipca 2021 r.

ZABICI: - CIĘŻKO RANNI: - RANNI: 9

PRZEBIEG ZDARZENIA:

Zdarzenie na przejeździe kolejowo-drogowym polegające na wjeździe pojazdu drogowego, tj. samochodu 
ciężarowego z naczepą do przewozu materiałów sypkich, bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg pasażerski 
RMM 80681/5801 relacji Szczecin Główny — Berlin Gesundbrunnen, zestawiony z trzech trójczłonowych 
spalinowych zespołów trakcyjnych typu VT646 (przewoźnik DB Regio AG). W wyniku wjechania samochodu 
ciężarowego bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg, nastąpiło najechanie pociągu na naczepę pojazdu 
drogowego załadowaną żwirem i wykolejenie pierwszego zespołu trakcyjnego typ VT646-030. Dwa pozostałe 
zespoły trakcyjne typu VT646 wchodzące w skład pociągu RMM 80681/5801 nie uległy wykolejeniu. 
Zniszczeniu uległa naczepa pojazdu drogowego. Nikt w wypadku nie zginął. Obrażeń doznało 9 osób 
(maszynista pociągu, kierujący pojazdem drogowym i siedmiu pasażerów pociągu). Pasażerowie po opatrzeniu 
na miejscu zostali zwolnieni do domu. Maszynista pociągu i kierujący pojazdem drogowym zostali zabrani 
do szpitala, gdzie po przebadaniu zostali zwolnieni do domu.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ZAISTNIAŁE ZDARZENIE:

Czynnik przyczynowy:

Wjazd pojazdu drogowego na przejazd kolejowo-drogowy kat. C, bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg 
pasażerski RMM 80681/5801. 

Czynnik przyczyniający się:

1) Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem drogowym podczas zbliżania się 
do przejazdu kolejowo-drogowego, o czym stanowi art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.).

2) Brak reakcji kierującego pojazdem drogowym na sygnały świetlne nadawane na sygnalizatorze drogowym 
nr S1 i S3 przed przejazdem kolejowo-drogowym, o czym stanowi § 98 ust. 5 rozporządzenia Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 2310, z późn. zm.).

3) Połączenie drogi do żwirowni i drogi powiatowej bezpośrednio przed przejazdem kolejowo-drogowym 
(13 metrów od skrajnej szyny toru).

4) Różnica poziomów drogi do żwirowni i powiatowej utrudniająca włączenie się do ruchu dla samochodów 
ciężarowych.

5) Słaba widoczność drogi powiatowej dla pojazdów włączających się do ruchu z drogi do żwirowni (drzewa, 
krzewy w pasie drogowym drogi powiatowej).

6) Oślepianie przez słońce (w porze rannej przy bezchmurnym niebie) użytkownika drogi do żwirowni podczas 
dojazdu do drogi powiatowej i włączania się do ruchu.

Czynniki systemowe:

Nie stwierdzono.
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ZALECENIA:

1. Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. w celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie przejazdu kolejowo-
drogowego w km 7,585 podejmie działania zmierzające do podwyższenia kategorii tego przejazdu.

2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury, użytkownicy bocznic kolejowych, operatorzy kolei 
wąskotorowych oraz podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa podejmą 
działania w zakresie wprowadzenia mechanizmów powodujących realizację wniosków i zaleceń 
z przeglądów diagnostycznych na przejazdach kolejowo-drogowych.

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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