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kat. 
B13

linia nr 140 Katowice Ligota - 
Nędza

stacja Rybnik Towarowy, tor nr 308, km 43,450 
linii nr 140

Data zdarzenia
19.05.2019

ZABICI – nie było CIĘŻKO RANNI – nie było RANNI – nie było 

1. PRZEBIEG ZDARZENIA:

W trakcie wyjazdu pociągu towarowego TMS 444255 z toru nr 308 doszło do bocznego starcia w ukresie rozjazdu nr 452 
z równocześnie pchanym składem próżnych wagonów towarowych z toru nr 309. Do pociągu towarowego TMS 444255 
została zadysponowana lokomotywa SM42-1205 jako lokomotywa popychająca. Lokomotywa SM42-1205 została mylnie 
skierowana na tor 309 ze składem próżnych wagonów węglarek, zamiast na tor 308, na którym stał pociąg TMS 444255. 
Maszynista lokomotywy SM42–1205, po dojeździe do składu próżnych wagonów na torze nr 309, połączył lokomotywę 
sprzęgiem śrubowym i powietrznym ze stojącymi na tym torze wagonami. Następnie skontaktował 
się telefonicznie (telefonem komórkowym prywatnym) z maszynistą lokomotywy ST48-049 znajdującej się na torze 308 
na czole pociągu towarowego TMS 444255 w celu omówienia wykonania uproszczonej próby hamulca. Po połączeniu 
nawiązał ponownie łączność telefonem komórkowym z maszynistą lokomotywy ST48-049 i poinformował go, że jest 
połączony ze składem, i że mogą przystąpić do wykonania uproszczonej próby hamulca. Po nieudanej próbie uproszczonej 
hamulca zespolonego maszynista lokomotywy ciągnącej polecił maszyniście lokomotywy pchającej rozłączyć sprzęgi 
hamulcowe (zamknąć zawory powietrzne) i pozostać tylko połączonym ze składem za pomocą sprzęgu śrubowego. 
Maszynista lokomotywy ST48-049 prowadzącej pociąg, po otrzymaniu sygnału zezwalającego uruchomił pociąg towarowy 
TMS 444255 i przekazał polecenie o treści „cała naprzód” maszyniście lokomotywy pchającej SM42-1205, mylnie stojącej 
na torze nr 309 na końcu próżnego składu wagonów.
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2. PRZYCZYNY ZDARZENIA

2.1 Przyczyna bezpośrednia: 

2.1.1 Wjechanie pchanego składu próżnych wagonów towarowych z toru nr 309 w bok wyjeżdżającego składu pociągu 
towarowego TMS 444255 z toru 308.

2.2 Przyczyna pierwotna: 

2.2.1 Nieomówienie pracy manewrowej przez dyżurnego ruchu posterunku RTB stacji Rybnik Towarowy z maszynistą lokomotywy 
nr SM42-1205 i błędne skierowanie przez niego lokomotywy nr SM42-1205 na tor 309 zamiast na tor 308, w celu wykonania 
popychu pociągu nr TMS 444255 na określonej części szlaku, pomimo otrzymania precyzyjnej informacji od organizatora 
przewozów o zastosowaniu lokomotywy popychającej na pociąg znajdujący się na torze 308.

2.3 Przyczyny pośrednie:

2.3.1 Niewłaściwe wykonanie uproszczonej próby hamulca po dojeździe lokomotywy popychającej.

2.3.2 Nieupewnienie się maszynisty lokomotywy popychającej czy znajduje się na końcu składu pociągu TMS 444255, na który 
został skierowany, w celu wykonania popychu.

2.3.3 Niezasadne wydanie polecenia maszyniście lokomotywy popychającej przez maszynistę lokomotywy ciągnącej pociągu 
TMS 444255 o rozpoczęciu popychania.

2.3.4 Rozpoczęcie pchania składu próżnych wagonów w stacji przez maszynistę lokomotywy SM42-1205 przeznaczonej 
do popychania pociągu towarowego na szlaku.

2.3.5 Brak reakcji dyżurnego ruchu posterunku RTD oraz organizatora przewozów po otrzymaniu informacji od dyżurnego ruchu 
posterunku RTB o wjeździe lokomotywy popychającej na tor nr 309 zamiast na tor 308.

2. ZALECENIA KOREKCYJNE:
2.1 Przewoźnik PKP CARGO S.A. i zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 
podejmą działania mające na celu wyeliminowanie innych nieprawidłowości stwierdzonych podczas postępowania, a zawartych 
w raporcie, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z obowiązujących przepisów1.

3. ZALECENIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE:
3.1 Certyfikowani przewoźnicy kolejowi, autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz Warszawska Kolej Dojazdowa 
sp. z o.o., dalej „WKD” i Pomorska Kolej Metropolitarna S.A., dalej „PKM”, ujmą w tematyce szkoleń okresowych zasady pracy 
manewrowej oraz jazdy z lokomotywą popychającą (w przypadku przewozów pasażerskich – o ile dotyczy).

3.2 Certyfikowani przewoźnicy kolejowi w ramach pouczeń okresowych przypomną zasady prawidłowego wykonywania 
uproszczonej próby hamulca zespolonego w pociągach z lokomotywą popychającą (w przypadku przewozów pasażerskich – o ile 
dotyczy) oraz przygotowania pociągu do drogi w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

3.3 Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz WKD i PKM dokonają przeglądu posiadanych uregulowań dotyczących 
pracy manewrowej i zweryfikują w zakresie omawiania pracy manewrowej między dyżurnym ruchu a organizatorem przewozów 
lub innym pracownikiem przewoźnika kolejowego organizującym prace manewrowe.

3.4 Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz WKD i PKM w ramach pouczeń okresowych przypomną zasady 
prawidłowego prowadzenia kontrolek zajętości torów (lub innych dokumentów spełniających tożsamą funkcję), dzienników ruchu, 
zasady prowadzenia manewrów na stacji oraz prawidłowego prowadzenia rozmów z użyciem urządzeń radiołączności i łączności 
stacyjnej

3.5 Certyfikowani przewoźnicy kolejowi, autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz WKD i PKM w celu 
wyegzekwowania przestrzegania przepisów wewnętrznych i instrukcji zwiększą nadzór nad:

- poprawnością formułowania radiogramów i telefonogramów,
- właściwym wykonywaniem prób hamulca,
- prawidłowym omawianiem i realizowaniem prac manewrowych2.

Pełna treść Raportu opublikowana została pod następującym linkiem:
https://www.gov.pl/web/mswia/raporty

1 art. 28l ust. 8b u.t.k. Prezes UTK może uwzględnić zalecenia i przyjąć je do realizacji lub przekazać je w całości albo w części do realizacji zarządcom, 
przewoźnikom kolejowym lub innym podmiotom, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji 
kolei, podlegającym regulacji na podstawie przepisów ustawy. Prezes UTK informuje Komisję o sposobie postępowania z jej zaleceniami.
2 j.w.
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