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Linia kolejowa nr 71 
Ocice — Rzeszów Główny 

km 46,925

stacja Kolbuszowa
tor nr 1Wb

przejazd kolejowo-drogowy
kat. C 

Data:

14 stycznia 2022 r. 
godz. 10:48

ZABICI: 1 CIĘŻKO RANNI: 1 RANNI: 4

PRZEBIEG ZDARZENIA:

Zdarzenie na przejeździe kolejowo-drogowym, polegające na zderzeniu pociągu RAJ 33506 
z dostawczym pojazdem drogowym Citroen Jumper, który wjechał na przejazd kat. C w trakcie 
nadawanych przez sygnalizatory drogowe sygnałów zabraniających wjazdu na przejazd oraz 
sygnałów dźwiękowych emitowanych przez urządzenia akustyczne.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ZAISTNIAŁE ZDARZENIE:

Czynniki przyczynowe:

1) Niezastosowanie się przez kierującego pojazdem drogowym do sygnałów świetlnych nadawanych 
na sygnalizatorach drogowych (na przemian migające czerwone światła) oraz sygnałów 
dźwiękowych emitowanych przez urządzenia akustyczne polegające na wjeździe za ten sygnalizator 
pomimo zakazu.

2) Kontynuowanie jazdy przez przejazd kolejowo-drogowy i wjazd pojazdu drogowego na przejazd 
kolejowo-drogowy, bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg RAJ 33506.

Czynniki przyczyniające się:

1) Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem drogowym w chwili 
przejeżdżania przez przejazd kolejowo-drogowy, o czym stanowi art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

2) Ograniczenie pola widzenia przejazdu kolejowo-drogowego maszyniście prowadzącemu pociąg 
osobowy RAJ 33506, z powodu stojącego na torze nr 101 przed przejazdem składu pociągu 
uruchamianego z bocznicy PKN ORLEN S.A. — Baza Paliw Widełka. Pociąg ten również ograniczał 
pole widzenia dla kierującego pojazdem drogowym.

3) Eksplozja w kabinie maszynisty oparów wydzielających się z uszkodzonych opakowań towarów 
łatwopalnych przewożonych przez samochód dostawczy powodująca wyrwanie drzwi 
prowadzących do kabiny maszynisty i ciężkie uszkodzenie ciała pasażera pociągu.

Czynniki systemowe:

Nie stwierdzono.

ZALECENIA:

1) W związku ze zmianą w infrastrukturze: przejazdu kolejowo-drogowego (z kategorii C 
na kategorię B), układu torowego i przeznaczenia torów na bocznicy będącej w sąsiedztwie toru 
linii kolejowej oraz zmianą organizacji ruchu drogowego w obrębie przejazdu, PKN Orlen S.A. 
powoła zespół ds. oceny i wyceny ryzyka w celu identyfikacji zagrożeń mających wpływ 
na bezpieczeństwo ruchu pojazdów kolejowych i drogowych na przejeździe kolejowo-
drogowym oraz na torze nr 101. Zaleca się by w skład zespołu identyfikującego zagrożenia 
wchodzili przedstawiciele zarządcy infrastruktury kolejowej, zarządcy drogi, użytkownika 
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bocznicy 
i organizującego przewozy w rejonie bocznicy.

2) PKN Orlen S.A. w uzgodnieniu z PKP PLK S.A. zaktualizuje początek bocznicy Terminal Paliw 
w Widełce w stosownej dokumentacji.

3) PKP PLK S.A. dokona likwidacji zbędnych zabudowanych wzdłuż linii nr 71 wkopanych pionowo 
szyn stanowiących punkty stałe toru bezstykowego. Jako punkty stałe wykorzystać istniejące 
słupy trakcyjne.

4) Przewoźnicy kolejowi posiadający licencję na przewóz osób wyposażą pojazdy kolejowe 
w miejscach dostępnych dla obsługi pociągu w nosze ratownicze lub inny sprzęt 
do przenoszenia poszkodowanych.

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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