
Karta do Raportu  nr PKBWK/06/2022

Strona 1 z 2

Incydent Linia kolejowa nr 136

stacja Gogolin

tor nr 6

km 22,400

Data:

5 lutego 2021 r. 
godz. 9:37

ZABICI: - CIĘŻKO RANNI: - RANNI: -

PRZEBIEG ZDARZENIA:

Pociąg nr 844000 relacji Szczecin Port Centralny – Chałupki przewoźnika kolejowego 
PKP Cargo S.A. wjeżdżał do stacji Gogolin na sygnał zezwalający na semaforze Z1/2 po utwierdzonej 
drodze przebiegu, realizując przebieg z2

6. Jazda tego pociągu odbywała się po niewłaściwie 
przygotowanej drodze przebiegu. Nieprawidłowo nastawiona zwrotnica rozjazdu 
nr 42 nieuzależniona w przebiegu kierowała na rozjazd nr 39ab, a następnie w kierunku 
niezelektryfikowanego toru bocznego nr 8, zamiast na tor główny dodatkowy nr 6. Maszynista 
po zauważeniu niewłaściwie przygotowanej drogi przebiegu wdrożył hamowanie nagłe i opuścił 
pantografy. Czoło pociągu nr 844000 zatrzymało się za zwrotnicą rozjazdu nr 39ab na torze 
nr 8 w km 22,455. Skutki zdarzenia: nie wystąpiły.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ZAISTNIAŁE ZDARZENIE:

Czynnik przyczynowy:

1) Wjazd pociągu towarowego obsługiwanego trakcją elektryczną na niezelektryfikowany tor 
boczny nr 8 stacji Gogolin zamiast na tor nr 6 z powodu nieprawidłowo nastawionej zwrotnicy 
nr 42.

Czynniki przyczyniające się:

1) Niestosowanie obostrzeń w prowadzeniu ruchu pociągów na stacji w trakcie telefonicznego 
polecenia i zgłaszania przygotowania dróg przebiegów;

2) Nastawiona zwrotnica rozjazdu nr 42 w kierunku toru nr 8 zamiast w kierunku toru nr 6;
3) Brak uzależnienia zwrotnicy rozjazdu nr 42 na drodze mechanicznej i elektrycznej 

w przebiegu pociągowym z2
6 z Górażdży na tor nr 6 oraz w przebiegu dla wjazdów na tor 

4 zwrotnic 39ab oraz 39cd, co umożliwiło podanie sygnału zezwalającego na semaforze 
wjazdowym Z1/2;

4) Brak na nastawni Gg2 stacji Gogolin „tablicy kontrolnej kluczy czynnych” dla zamków 
zwrotnicowych zabudowanych na zwrotnicach nieuzależnionych w przebiegach;

5) Umieszczenie kluczy czynnych od zamków zwrotnicowych zabudowanych w zwrotnicach 
nr 39ab i 42 w „szafce kluczy zapasowych”, która znajdowała się w miejscu niewidocznym dla 
pracowników obsługi, co powodowało niewłaściwą ergonomię stanowiska pracy nastawniczego;

6) Obsługa zwrotnic 42 i 39ab i 39cd podczas wjazdu pojazdu pomocniczego (drezyny) na tor 
nr 28 przez osoby nieuprawnione (obsługa drezyny) w sposób nieprawidłowy, tj.:

 nieprzywrócenie do położenia zasadniczego zwrotnicy rozjazdu nr 42 po zrealizowanym 
niezorganizowanym przebiegu manewrowym,

 niezwrócenie kluczy od rozjazdów nr 42 i 39ab przez obsługę drezyny i mimo to podjęcie przez 
nastawniczego prowadzenia ruchu pociągów;

7) Nieprawidłowe sprawdzenie nastawienia drogi przebiegu z2
6 przez nastawniczego podlegające 

m.in. na braku potwierdzenia zamknięcia zawrotnicy nr 42 na kierunek zwrotny;
8) Zabudowa zamków trzpieniowych założonych na czas robót umożliwiała swobodne ich 

eksploatowanie, co zostało określone przez projektanta urządzeń srk (klucze nieplombowane, 
dostępne dla wykonawcy robót, umieszczone na tablicy kluczowej w sposób nieplombowany 
z zaleceniem dostępności dla wykonawcy, bez zaprojektowania tablicy kluczy czynnych, jako 
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elementu składowego drogi przebiegu pociągu);
9) Brak na nastawni dysponującej i wykonawczej w dniu zdarzenia aktualnej dokumentacji urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym (planów schematycznych i tablic zależności);
10) Niezgodność stanu faktycznego z dokumentacją dla fazy nr 27 Regulaminu tymczasowego 

prowadzenia ruchu w czasie robót torowych – tablica zależności i plan schematyczny dla tej fazy 
nakazywały uzależnienie rozjazdu nr 42 na drodze i kluczy, tymczasem w rzeczywistości nie było 
jej uzależnienia dla przebiegu z2

4, z2
6, co nie zostało ujawnione podczas odbioru tej fazy robót 

oraz działki nr 9 Regulaminu Technicznego Stacji w trakcie trwania fazy 27 Regulaminu 
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie robót torowych ze stanem faktycznym;

11) Niewłaściwy odbiór wewnętrzny urządzeń srk w ramach zakończenia fazy 27 Regulaminu 
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie robót torowych przebudowy urządzeń srk na stacji 
Gogolin i niewłaściwy nadzór zarządcy infrastruktury nad robotami inwestycyjnymi na stacji 
Gogolin;

12) Wydanie polecenia przez dyżurnego ruchu nastawniczemu przekazania kluczy od zamków 
zwrotnic 39ab i 42 pracownikom obsługi wózka motorowego, którzy nie byli uprawnieni 
do nastawiania drogi przebiegu dla pociągu nr 669234;

13) Niewłaściwa realizacja postanowień umowy w zakresie nadzoru autorskiego polegająca między 
innymi na uaktualnieniu projektu wybudowanego obiektu przez projektanta po oddaniu 
do eksploatacji.

Czynniki systemowe:
Nie wystąpiły.

ZALECENIA:

1) Zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podejmie działania mające 
na celu zwiększenie nadzoru przez Centrum Realizacji Inwestycji nad wykonawcami robót 
w ramach prowadzonych inwestycji.

2) Po zakończeniu każdego etapu prowadzonej inwestycji zawierającej fazy należy sporządzać nowy 
regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu pociągów podczas wykonywania robót na terenie 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych, który będzie kontynuacją danego 
zadania inwestycyjnego.

3) Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD i PKM podejmą działania mające na celu:
a) poprawę jakości i dogłębności odbiorów technicznych poszczególnych faz robót w zakresie  

sprawdzania zgodności dokumentacji projektowej ze stanem na gruncie;
b) ujęcie w tematyce szkoleń dla personelu obsługi posterunków ruchu zagadnień związanych 

z prowadzeniem ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach w trakcie obowiązywania 
obostrzeń, telefonicznego zapowiadania pociągów na szlakach, telefonicznego polecania 
i zgłaszania przygotowania dróg przebiegu na stacji.

4) Autoryzowani zarządcy infrastruktury oraz WKD i PKM w ramach nadzoru nad prowadzonymi 
inwestycjami poszerzą zakres kontroli w zakresie zgodności realizowanych faz z dokumentacją 
w szczególności w trakcie zmian pomiędzy kolejnymi przejściowymi fazami robót inwestycyjnych 
związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

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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