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Linia kolejowa nr 131
Chorzów Batory - Tczew

tor nr 2
przejazd kolejowo-drogowy

kat. B w km 437,386

Data:

3 lutego 2022 r. godz. 06:14

ZABICI: 1 CIĘŻKO RANNI: - RANNI: -

PRZEBIEG ZDARZENIA:

Zdarzenie na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii B, polegające na zderzeniu pociągu 
pasażerskiego przewoźnika PKP Intercity S.A. z autobusem znajdującym się w skrajni taboru 
pomiędzy zamkniętymi półrogatkami. W wyniku zdarzenia kierujący autobusem poniósł śmierć 
na miejscu. Zniszczeniu uległ autobus i uszkodzona została lokomotywa EU07A-002 oraz dwa 
wagony.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ZAISTNIAŁE ZDARZENIE:

Czynnik przyczynowy:

1) Wjazd autobusu w trakcie nadawania sygnałów przez sygnalizatory drogowe zabraniających 
wjazdu poza ten sygnalizator.

Czynniki przyczyniające się:

1) Brak możliwości zjazdu z przejazdu kolejowo-drogowego samochodów ciężarowych
i autobusów przy zamkniętych półrogatkach bez uszkadzania elementów infrastruktury 
i urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe, wynikający z następujących obiektów, tj.;

 betonowe wygrodzenie i zabudowany sygnalizator drogowy S-4 w skrajni drogi 
na odcinku zjazdu z przejazdu,

 rosnące w odległości 11 metrów od główki szyny i na wprost przejazdu drzewo,
 droga w łuku, ostry skręt drogi w lewo bezpośrednio za przejazdem.

2) Niepodjęcie przez kierującego autobusem zdecydowanej próby zjazdu z wyłamaniem 
półrogatki.

Czynniki systemowe:
Nie wystąpiły.

ZALECENIA:

1) Zarządca infrastruktury PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy przeprowadzi 
ponownie ocenę znaczenia zmiany z uwzględnieniem warunków miejscowych w związku 
z realizacją zaleceń powypadkowych.

2) Zarządca infrastruktury PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy zrealizuje ustalenia 
ujęte w Notatce z posiedzenia Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany zgodnie z procedurą SMS-
PR-03 „Zarządzanie zmianą" dla dokonania oceny znaczenia zmiany dla zmiany technicznej 
polegającej na przebudowie przejazdów kolejowych z kategorii A na B na linii nr 131 Chorzów 
Batory – Tczew zlokalizowanych w kilometrze 344,021; 437,386; 440,762 z dnia 15 kwietnia 
2015 r., w szczególności w zakresie monitorów TVU na nastawni dysponującej stacji 
Warlubie.
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3) Zarządcy infrastruktury1 podczas kampanii społecznych mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych położą nacisk na kształtowanie 
prawidłowych zachowań użytkowników przejazdów, w przypadku, gdy pojazd drogowy 
znajduje się pomiędzy rogatkami, w tym m.in. konieczność natychmiastowego zjazdu pojazdu 
z wyłamaniem rogatek lub opuszczenia pojazdu, gdy uległ on uszkodzeniu na przejeździe.

4) Autoryzowani zarządcy infrastruktury w przypadku zmiany kategorii przejazdu kolejowo-
drogowego, przebudowy lub budowy nowego przejazdu lub przejścia dla pieszych, 
wprowadzą obowiązek oceny znaczenia zmiany, z uwzględnieniem istniejących warunków 
miejscowych.

Pełna treść raportu została opublikowana pod następującym linkiem:

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

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
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