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kat. A20 linia nr 274 szlak Kąty Wrocławskie – podg. Mietków Data zdarzenia
15.06.2019

ZABICI – 5 CIĘŻKO RANNI – nie było RANNI – nie było 

1. PRZEBIEG ZDARZENIA:
Podczas jazdy pociągu MOE 67900 relacji Szklarska Poręba Górna – Luboń przewoźnika Przewozy Regionalne sp. z o.o. 
(obecna nazwa spółki - POLREGIO sp. z o.o.) prowadzonego lokomotywą EP07P-2004 po torze nr 2, na przejeździe – 
kolejowo - drogowym kat. „C” w km 22,788 nastąpiło najechanie na pojazd drogowy (samochód osobowy). Urządzenia 
ostrzegania na przejeździe kolejowo – drogowym  działały prawidłowo. Pojazd drogowy wyjeżdżając zza roślinności 
rosnącej przy drodze jechał z prędkością ok. 36-38 km/h. W chwili zdarzenia pociąg jechał z prędkością 103,3 km/h przy 
dopuszczalnej prędkości rozkładowej 115 km/h. Sygnał „Baczność” podawany nieprzerwanie przez 12 sekund do momentu 
zderzenia.

2. PRZYCZYNY ZDARZENIA: 

2.1 Przyczyna bezpośrednia:

Wjazd pojazdu drogowego na przejazd kolejowo – drogowy bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg MOE 67900 przy 
nadawanych dwóch na przemian migających światłach czerwonych na sygnalizatorze drogowym.

2.2 Przyczyna pierwotna:

Wjazd na przejazd kolejowo-drogowy za sygnalizator drogowy nadający sygnał zabraniający wjazdu za niego.

2.3 Przyczyny pośrednie:

2.3.1 Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem podczas przekraczania przejazdu kolejowo-drogowego.

2.3.2 Niezatrzymanie pojazdu drogowego przez kierującego w bezpiecznym miejscu do czego zobowiązuje znak B20 „STOP”.
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3. ZALECENIA KOREKCYJNE:
3.1 Przewoźnik POLREGIO sp. z o.o. zabuduje kamerę w lokomotywie EP07P-2004 zgodnie z rekomendacją Państwowej Komisji 
Badania Wypadków Kolejowych nr PKBWK-076-305/RL/R/11 z 22 listopada 2011 r. dotyczącą instalacji kamer cyfrowych lub 
wideorejestratorów w pojazdach1.

3.2 Zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu oraz przewoźnik POLREGIO sp. z o.o. 
podejmą działania mające na celu wyeliminowanie innych nieprawidłowości stwierdzonych podczas postępowania, a zawartych 
w raporcie, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

4. ZALECENIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE:
4.1 Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  w porozumieniu z zarządcami 
dróg podczas kontroli będą sprawdzać poprawność lokalizacji znaków drogowych w zakresie zgodności z obowiązującymi 
przepisami.

4.2 Certyfikowani przewoźnicy kolejowi zwiększą nadzór nad kontrolą poprawności rejestracji parametrów przez elektroniczne 
rejestratory w pojazdach kolejowych z napędem. 

4.3 Autoryzowani zarządcy infrastruktury, certyfikowani przewoźnicy kolejowi oraz Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
omówią poważny wypadek na pouczeniach okresowych 2.

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 Jw.
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