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Poważny 
wypadek

Linia kolejowa nr 25,

stacja Kochanówka 
Pustków,

tor nr 1

przejazd kolejowo-drogowy 
kat. C

w km 313,328

Data:

15 czerwca 2021 r. 
godzina 10:05

ZABICI: 1 CIĘŻKO RANNI: - RANNI: -

PRZEBIEG ZDARZENIA:

Na przejeździe kolejowo-drogowym kat. C z samoczynnym systemem przejazdowym w trakcie 
budowy, przed nadjeżdżający pociąg ratownictwa technicznego (typ WM-15A/PRT-00 nr 02) 
o numerze ZNS 339009 (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) relacji Rzeszów Główny - Kochanówka 
Pustków, wjechał samochód dostawczy marki Citroen Nemo. Urządzenia ssp zabudowane na tymże 
przejeździe kolejowo-drogowym nie zostały oddane do eksploatacji, pomimo wykonania odbioru 
technicznego w dniu 23 września 2020 r. W związku z powyższym na przejeździe obowiązywało 
ograniczenie prędkości czoła pociągu do 20 km/h. Prędkość pociągu w chwili zdarzenia wynosiła 
poniżej 20 km/h.

W wyniku wjechania samochodu osobowego Citroen Nemo bezpośrednio przed nadjeżdżający 
wózek motorowy WM-15A/PRT-00 jadący jako pociąg ZNS 339009, nastąpiło najechanie pociągu 
na ten pojazd, w efekcie czego śmierć na miejscu zdarzenia poniósł kierujący samochodem. Nikt z 
pasażerów wózka motorowego nie doznał obrażeń. Samochód uległ całkowitemu zniszczeniu, 
natomiast wózek motorowy uległ uszkodzeniu.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ZAISTNIAŁE ZDARZENIE:

Czynnik przyczynowy:

1. Wjazd pojazdu drogowego na przejazd kolejowo-drogowy kat. C z urządzeniami ssp 
nieprzekazanymi do eksploatacji, bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg ZNS 339009.

Czynniki przyczyniające się:

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

2. Brak reakcji kierującego pojazdem drogowym na sygnał dźwiękowy „Baczność" nadawany 
wielokrotnie przez maszynistę w trakcie zbliżania się do przejazdu.

3. Zasłonięcie soczewek świateł sygnalizatorów drogowych czarną folią i nieodwrócenie 
sygnalizatorów w taki sposób, aby komory były niewidoczne dla użytkowników przejazdu, 
co mogło powodować mylną interpretację u kierującego samochodem osobowym, że 
urządzenia ssp są sprawne, a sygnalizator nie jest aktywny, bo nie zbliża się pociąg.

Czynniki systemowe:

1. Brak uregulowań prawnych w zakresie obowiązku odwrócenia sygnalizatorów w taki sposób, 
aby komory były niewidoczne dla użytkowników przejazdu, zasad i sposobu zasłonięcia ich jak 
również masztów sygnalizatorów drogowych przed przejazdem w przypadku, gdy zostały one 
zabudowane, lecz nie zostały jeszcze oddane do eksploatacji tak, aby unieważnienie 
sygnalizatorów drogowych było jednoznaczne dla użytkowników przejazdu kolejowo-
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drogowego.

ZALECENIA:

1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych, operatorzy 
kolei wąskotorowych oraz podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania autoryzacji 
bezpieczeństwa uprawnione do prowadzenia działalności na podstawie świadectwa 
bezpieczeństwa ujmą w przepisach wewnętrznych obowiązek odwrócenia przejazdowych 
sygnalizatorów drogowych i ich zasłonięcia w taki sposób, aby komory nie były widoczne dla 
użytkowników przejazdu w przypadku, gdy sygnalizatory są zabudowane, lecz nie zostały 
jeszcze oddane do eksploatacji.

2. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych, operatorzy 
kolei wąskotorowych oraz podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania autoryzacji 
bezpieczeństwa uprawnione do prowadzenia działalności na podstawie świadectwa 
bezpieczeństwa podejmą działania w zakresie wprowadzenia mechanizmów skutecznej kontroli 
nad prawidłowością wykonywania badań diagnostycznych przejazdów kolejowo-drogowych. 
W odniesieniu do przejazdów kolejowo-drogowych, po których odbywa się ruch drogowy, 
obowiązek realizacji okresowych badań diagnostycznych spoczywa na powyższych podmiotach.

3. Dysponenci pojazdów specjalnych bezwzględnie wdrożą niezrealizowane zalecenia zawarte 
w Raportach PKBWK:
- Zalecenie nr 3 z Raportu Nr PKBWK/05/2018: „PKP PLK S.A. doposaży pojazdy pomocnicze 
modernizowane, poddawane przeglądom poziomów utrzymania P4 i P5, jak również pojazdy 
nowo zakupione, w rejestratory pokładowe parametrów jazdy (rejestrujące co najmniej 
prędkość, ciśnienie w przewodzie głównym i cylindrach hamulcowych, uruchomienie sygnału 
„Baczność”)”,
- Zalecenie nr 4 z Raportu Nr PKBWK/03/2020: „Rozszerza się zalecenia nr 1 i 3 Państwowej 
Komisji Badania Wypadków Kolejowych, wskazane w Raporcie Nr PKBWK/05/2018 z badania 
poważnego wypadku kategorii A18 zaistniałego w dniu 2 listopada 2017 r. o godzinie 18:49 na 
przejeździe kolejowo-drogowym kat. A z zawieszoną obsługą, usytuowanym w km 37,119 
szlaku Śniadowo — Łapy, w torze szlakowym nr 1 linii kolejowej nr 36 Ostrołęka — Łapy, 
odnoszące się do wyposażenia pojazdów pomocniczych w elementy odblaskowe poprawiające 
widoczność pojazdu z boku oraz w rejestrator pokładowy parametrów jazdy (rejestrujący co 
najmniej prędkość, ciśnienie w przewodzie głównym i cylindrach hamulcowych, uruchomienie 
sygnału „Baczność”) na pojazdy specjalne”.

Pełna treść raportu została opublikowana pod następującym linkiem:

https://utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-bezpieczenstw/18654,Zalecenia-bezpieczenstwa.html
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