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1.

1.1.  PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU  

1. EMAKER Invest Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 
55-080 K dzony na podstawie 

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie 
gnalizacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., 

niejszymi zmianami) w zwi zku z wymogiem postawionym przez Art. 19 ust. 3 pkt 4) 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117, 

. zm.). 

2. Tre  niniejszego Regulaminu pracy bocznicy kolejowej jest opracowana zgodnie z Obwieszczeniem 
Prezesa Urz du Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wytycznych do 
opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej sporz dzanego przez jej u ytkownika (Dziennik 
Urz dowy Ministra Infrastruktury Nr 3 z 26 lutego 2010, poz. Nr 8). 

3.  uwzgl  postanowienia:  
1) Regulaminu technicznego stacji PKP PLK S.A. K

1.2.  CEL OPRACOWANIA REGULAMINU  

1. Celem opracowania regulaminu jest okre gi 
cych bezpiecze

wykonywania i prowadzenia ruchu kolejowego oraz sprawnego wykonywania zada  na bocznicy.  

1.3.  PODSTAWA EKSPLOATACJI BOCZNICY  

Podstaw  eksploatacji bocznicy jest: 

1. wiadectwo Bezpiecze stwa wydane przez Urz
no  do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego na bocznicy.  

2. Regulamin pracy bocznicy kolejowej SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 55-080 
K

1.4.  ZAKRES OBOWI ZYWANIA REGULAMINU  

1. Zasady i warunki okre lone w tre ci niniejszego Regulaminu pracy bocznicy kolejowej obowi zuj
zanych bezpo rednio z eksploatacj  i transportem kolejowym bocznicy 

oraz przewo cych bocznic . 

1.5.  U YTKOWNICY  

1. Bocznic  u ytkuje SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 55-080 K

2. W dalszej tre ci Regulaminu bocznica b dzie okre  nazw

3. 

4. Zgod ytkowanie bocznicy wyra  na 
ytkowanie zainteresowanym licencjonowanym przewo nikom. 
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1.6.  PRZEZNACZENIE BOCZNICY  

1. 
na jest do:  

 urz dzeniami i produktami do planowej dzia-
ci terminala; 

przewo
4) podstawiania przyj nia ich z tych miejsc;  

nych przewo nikom kolejowym.

TRZNYCH  

U ytkownik bocznicy posiada i stosuje przepisy wewn trzne, obejmuj  bocznic : 

1. Instrukcja  o wykonywaniu pracy manewrowej Sm-1.  

2. Przepisy wewn trzne utrzymania infrastruktury kolejowej na bocznicy. 
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2.  OPIS TECHNICZNY BOCZNICY  

ENIE BOCZNICY  

1.  stacyjn ziaj c  si  na stacji K ty Wro-
onej na linii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 27

2. zia si  na stacji PKP PLK S.A. K
jazdem krzy owym pojedynczym nr 3, od toru stacyjnego nr 1, w km 20,238.00  linii PKP PLK S.A. 

3. Pocz tek bocznicy, stanowi dzy PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. a bocznic  kolejow ony jest na styku za krzy ownic  rozjazdu nr 3a 
w km 0,016.00 toru bocznicowego nr 101.  

2.2.  OKREGI NASTAWCZE I POSTERUNKI RUCHU ORAZ ICH OBSADA  

1. Bocznica kolejowa stanowi jeden okr g nastawczy.  

2. Posterunku ruch na i przy bocznicy nie ma. 

1. Punkty zdawczo  odbiorcze bocznicy kolejowej zlokalizowane s  na torach nr 102 i 103. 
  

2. 
 nr 103: 

1) dla toru nr 103 po lewej stronie tego toru w jego 0,050.00 km; 
2) dla toru nr 102 po lewej stronie tego toru w jego 0,033.00 km. 
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1. 

Obja

R - rodek rozjazdu   
S - styk przediglicowy rozjazdu   
U - ukres rozjazdu   
PKT zdaw.-odb - punkt zdawczo-odbiorczy   
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2. 

Nr 
toru 

Nazwa/przeznaczenie 
toru 

Tor posiada 

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 

101 
Dojazdowo-
odstawczy 

S49 R=350 5 klasyczny nie nie 

101a Ochronny S49 
Na  

odcinku 
prostym

5 klasyczny nie nie 

102 rozladunkowy; 
zdawczo-odbiorczy 

S49 R=180 5 klasyczny nie nie 

103 rozladunkowy; 
zdawczo-odbiorczy 

S49 R=190 5 klasyczny nie nie 

3. 

Nr toru 
nego 

toru wg kilometracji 
Wielko  pochylenia 

ci w metrach 

1. 2. 3. 4. 

101 

spadek 2,5 128,00 

spadek 2,0 33,00 

spadek 3,00 100,00 

101a poziom 0,0 66,00 

102 
spadek 1,5 170,00 

poziom 0,0 472,00 

103 
spadek 2,0 180,00 

poziom 0,0 475,00 

1. Rodzaje, typ i parametry techniczne dotycz

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 

  
PKP PLK S.A. 

ci  
PKP PLK S.A.

ci u ytkownika 
bocznicy
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2. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

ziaj cy bocznic , zlokalizowany poza bocznic ,  
na terenie zarz dcy PKP PLK S.A. stacji K

3 

Po torze stacyjnym 
nr 2 stacji PKP PLK 
S.A. K

skie 

e 
Dy urnego ruchu stacji 

PKP PLK S.A. K ty   

Rozjazdy na terenie bocznicy 

101 Na tor nr 101a e 
Dy urnego ruchu stacji 

PKP PLK S.A. K ty nie nie 
czony do systemu 

zale no ciowego urz -
dze  srk stacji PKP PLK 
S.A. K

102 Po torze nr 101 r 
dru yna manewrowa 

przewo nika 
tak tak nie uzale niona

103 Po torze nr 101 r 
dru yna manewrowa 

przewo nika 
tak tak nie uzale niona

3. dze  infrastruktury 
m bocznicy stanowi cznik Nr 7, b d cy 

integraln  cz ci  niniejszego Regulaminu.  

2.6.  URZ DZENIA ZABEZPIECZENIA I STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

1. Na bocznicy urz dzeniami zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym s : 
1) wietlna tarcza manewrowa Tm1, zlokalizowana w km 0,054.00 toru nr 101, po prawej jego stro-

nie,    
2) elektryczny nap d zwrotnicy rozjazdu nr 101; 
3) czujnik obecno
4) czujnik obecno
W/w urz czone s  do systemu zale no ciowego urz dze  zabezpieczenia i sterowania 
ruchem kolejowym stacji PKP PLK S.A. K
ne s  na drodze elektrycznej przez dy urnego ruchu tej stacji.  

2. Zabezpieczeniem przed nie uzgodnionymi wyjazdami z bocznicy na tory PKP Polskie Linie Kolejowe 
enie uzale nionej systemem zale no ciowym urz dze  zabezpieczenia i sterowania 

ruchem kolejowym stacji PKP PLK S.A. K eniu za-
sadniczym kieruj cym na tor nr 101a, oraz wietlna tarcza manewrowa Tm1.  

3. Urz dzenia zabezpieczenia i sterowa ruchem kolejowym na bocznicy kolejowej  przedstawiono na 
planie schematycznym urz dze  zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym bocznicy, stano-
wi cznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 
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4. Na bocznicy w pomieszczeniu nadzoruj  si
jedna zapasowa spona iglicowa. 

5. Za stan spony iglicowej odpowiedzialny jest Kierownik ds. kolejowych. 

2.7. KOLEJOWE OBIEKTY IN YNIERYJNE 

1. ynieryjnych nie ma.  

2.8.  PRZEJAZDY KOLEJOWE I PRZEJ CIA DLA PIESZYCH 

1.  dla pieszych nie ma. 

2.9.  O WIETLENIE BOCZNICY KOLEJOWEJ 

1. Tory, teren bocznicy i obiekty o wietlane s  w porze ciemnej 
czanym automatycznie przeka nikiem zmierzchowym.  

2. O wietlenie zewn  bezwzgl czone w porze ciemnej lub  
w warunkach ograniczonej widzialno ci na czas wykonywania pracy manewrowej i czynno
kowych. 

1.  zlokalizowane na torach nr 102 i 103, na 
ciach u

2.11. URZ

1. ploatowane s  samojezdne manipulatory 
iowe z nap dem silnikowym z mechanicznym 

nap dem podnoszenia. 

2.12. WAGI WAGONOWE 

1. Na terenie bocznicy wag wagonowych nie ma.  

2.13. BRAMY KOLEJOWE 

1. Na terenie bocznicy zlokalizowane s  bramy:
1) brama przesuwna ogrodzenia zewn trznego przecinaj ca tory nr 101 i 103, zlokalizowana  

w km 0,030.00 toru nr 103 i w km 0,158.00 toru nr 101;
trznego przecinaj ca tor nr 101, zlokalizowana  

w km 0,186.00 toru nr 101

2.14. BUDOWLE I ICH SKRAJNIA 

1. Na terenie bocznicy w obr ch skrajni o parame-
w wewn trznych utrzymania nawierzchni ko-

lejowej na bocznicy. 
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2.15.

1. ci u
do tego toru. 

2.16. NIKI I TABLICE 

2. Na terenie bocznicy jest wietlna tarcza manewrowa Tm1, zlokalizowana w km 0,054.00 toru nr 101, 
po prawej jego stronie.

3. Na terenie bocznicy znajduj  si
1) bramach ogrodzenia zewn trznego bocznicy, wskazanych w pkt 2.13 ppkt1) i 2) ;
2) na pocz ca toru nr 101;
3) na pocz ca toru nr 101a;
4) na zako

3. 
 nr 103: 

1) dla toru nr 103 po lewej stronie tego toru w jego 0,050.00 km; 
2) dla toru nr 102 po lewej stronie tego toru w jego 0,033.00 km. 

4.  Wska niki na terenie bocznicy znajduj  si : 
1) wska nik oznaczaj cy granic k kresowy - 

wska
ne s  wska ce 

on  zwrotnic  rozjazdu w postaci tarczy nieo wietlonej w porze ciemnej.  

2.17. URZADZENIA I RODKI TRAKCYJNE 

1. U ytkownik bocznicy nie eksploatuje adnych urz dze  i cych do wyko-
nywania pracy manewrowej.

2.18. TABOR KOLEJOWY 

1. Bocznica nie posiada i nie dzier awi taboru kolejowego.

2. Bocznica nie posiada urz dze  i 

2.19. CZNO CI 

1. czno  telefoniczn ytkow . 

2. Bocznica nie jest wyposa czno ci. 

3. rowej przez przewo nika, stosowana jest 
czno  manewrowa przewo nika wykonuj cego prac  manewrow . 
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3. ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO MI DZY 
BOCZNIC   A TORAMI  ZARZ DCY INFRASTRUKTURY, Z 

CZONA 

3.1. CEJ DO BOCZNICY  

1. S.A. K
zuj cych w PKP PLK S.A. oraz regulaminu 

ji przez kieruj cego manewrami przewo nika ob-
cego bocznic  z dy urnym ruchu tej stacji.  

2. d a na bocznic ty  
yn  manewrow  przewo cego w danym momencie bocznic . 

3. LK S.A. K
bocznicy zdawczo odbiorcze nr 102 i 103.  
Przy wyje
i 103 jest ci gniony do stacji j/w. 

4. Zezwoleniami na jazdy manewrowe ze stacji PKP PLK S.A. K wie-
tlane na odpowiednich dla jazd sygnalizatorach wietlnych podawane przez dy urnego ruchu w/w 

eniu przez niego na w/w stacji wraz z zwrotnic  rozjazdu nr 101 grogi przebiegu. 

5. i 103 mo e odby  si  najdalej do tarczy ma-
newrowej Tm1 zlokalizowanej po prawej stronie toru nr 101 przed rozjazdem nr 101. Dalsza jazda z 
bocznicy na tory stacji PKP PLK S.A. K e odby  si eniu wraz z zwrotni-
c  rozjazdu nr 101 drogi przebiegu i wy wietlnej tarczy ma-
newrowej Tm1 przez dy urnego ruchu w/w stacji.       

3.2.

1. Na bocznic  podstawiana jest ilo
przychodz

2. Suma mo  nie mo e przekracza

wych. Ilo  mo ci nie przekraczaj
go ci u

3. , w pierwszej kolejno ci wagony podstawia  na tor nr 103. 
W przypadku niemieszczenia si a tor nr 103 

 na tor nr 102, chyba, e u ytkownik bocznicy ustali z kieruj cym ma-
newrami inaczej. 

4. Kieruj cy manewrami ustawiacz przewo cego bocznic  powiadamia u ytkownika 
. 

5. Bramy ogrodzenia zewn trznego bocznicy otwiera pracownik u ytkownika bocznicy. 



SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o.
- 15 -

6. Kieruj cy manewrami ustawiacz przewo urnym 
ruchu stacji PKP PLK S.A. K

7. W czasie wjazdu na bocznic  kieruj cy manewrami ustawiacz przewo nika: 
1) upewnia si jazdy,  

enia 
on  jazd ,  

3) upewnia si  o otwarciu przesuwnej bramy ogrodzenia zewn trznego bocznicy przecinaj c  tory 
nr 101 i 103.  
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4.

4.1. PODSTAWIANIE WAGONOW NA BOCZNIC   

1. nika dokonywana jest zgodnie z postanowieniami regulaminu tech-
cej bocznice stacji PKP PLK S.A. K

cy bocznicy kolejowej, obowi zuj

2. nika mo e by  dokonywana o ka dej porze doby zgodnie  

3. Na bocznic  mog  by ursuj cych po liniach 
kolejowych zarz dzanych przez PKP PLK S.A.. 

4. bocznicy przez przewo nika jest kieruj cy 
manewrami ustawiacz przewo nika.  

5. Na bocznicy obowi zuje podstawowa zasada bezpiecze ca, 
nie nie mo e pracowa  wi cej ni  jedna lokomotywa manewrowa. 

4.2.

1. Ilo zpocz cia i zako
wo

nika w uzgodnieniu z u ytkownikiem bocznicy. 

2. e by  zmieniony na wniosek przewo nika lub u ytkownika 
bocznicy.  

4.3. MASA HAMUJ

1.  Rzeczywista masa hamuj ca 
1) rzeczywista masa hamuj ca jest sum  mas hamuj

cami znajduj cych si
2) masa hamuj ca pojazdu kolejowego wskazana jest na poje dzie kolejowym lub na tablicy prze-

enia uchwytu. 

2.  Wymagana masa hamuj ca 
1) dla ka y obliczy  wymagan  mas  hamuj c  w celu upewnie-

nia si , e rzeczywista masa hamuj j. 
2) wymagan  mas  hamuj c

Mhw =
Mo x Pw 

100 
gdzie: 

czynnej lokomotywy);  
Pw -  procent wymaganej masy hamuj cej.  
Wynik zaokr gla si  wzwy

3) procent wymaganej masy hamuj cznicy 
 pr dko ci  5 km/h, wynosi 9%.

4) je eli rzeczywista masa hamuj sy ha-
muj cej i nie mo czy y zmniejszy
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mas ywistej masy hamuj cej. Mas
 (Mo), jak  mo na przetacza sie 

hamuj cej (Mhr) i wymaganym procencie masy hamuj cej (Pw), oblicza si

Mo =
Mhr x 100 

Pw 

5) je eli cz onym, a cz  hamulcami 
r cznymi, to mas  hamuj c  oblicza si  oddzielnie dla ka dej z tych cz ci. W przypadku gdy  
w cz cznie brak jest wymaganej masy hamuj cej, to -
je eli w cz  nadmiar masy hamuj cej   
i cz cznych ma co najmniej 3/4 masy hamuj cej, wy-
maganej dla tej cz ca cz
mulcach r cznych mo e by  zwi kszona najwy ej o tyle ton, ile wynosi nadmiar masy hamuj cej 
w cz

4.4. DOPUSZCZALNY NACISK OSI NA TOR KOLEJOWY  

1.   Dopuszczalny nacisk osi na szyn  na torach bocznicowych wynosi 221 kN (22,5 tony). 

4.5.

1. Z uwagi na  niezelektryfikowane tory na bocznicy sk
mog  by cznie trakcj  spalinow . Innych ogranicze
wych nie ma. 

4.6. RUCH  LOKOMOTYW  PRZEWO

1. Lokomotywy przewo cych bocznic  mog  wje d a  na wszystkie tory bocznicy, 
przemieszczaj c si ciach. 

4.7. RUCH  LOKOMOTYWY UZYTKOWNIKA  BOCZNICY PO TORACH  ZA-
RZ JEST 

CZONA 

1. U y manewrowej. 
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5.  WARUNKI PROWADZENIA PRACY MANEWROWEJ NA BOCZNICY 

1. Rejonem manewrowym nazywa si  cz  bocznicy stanowi dze
do wykonywania pracy manewrowej przez jednego kieruj cego manewrami przy u yciu jednego 
rodka trakcyjnego. 

2. Bocznica stanowi jeden okr g manewrowy  i jednocze nie jeden rejon manewrowy. 

3. gu manewrowym nie mo e znajdowa  si nie wi cej ni
jedna lokomotywa, oznacza to, nie w tym okr gu i rejonie manewrowym nie mog
odbywa  si  manewry wykonywane wi cej ni  jedn  lokomotyw .  

5.2. MAKSYMALNE PR DKO
WYCH PO TORACH BOCZNICY

1. Maksymalna pr dko nie mo e przekroczy   
5 km/h po wolnym torze. 

2. Manewry na bocznicy nale y wykonywa  z pr dko ci  gwarantuj c  zachowanie bezpiecze stwa 

3. Pr dko  jazd manewrowych nale y zawsze dostosowywa  do istniej
ci do widoczno  atmosfe-

rycznych oraz do pory dnia i roku.  

4. Zachowanie nakazanej pr dko nych warunkach eksploatacyjnych jest 
stwa pracy manewrowej na bocznicy.  

5. Manewry nale y prowadzi  z ostro no ci , a pr dko  jazdy nale y tak regulowa , aby w przypadku 
zauwa enia jakiejkolwiek przeszkody, niebezpiecze stwa lub zagro enia, mo dko  da-

 do bezpiecznej albo zatrzyma  manewruj cy tabor. 

6. Pr dko ci jazd manewrowych na bocznicy w zale no

Lp. Okre j 
Najwi ksza dozwolo-
na pr dko  jazdy po 

torach bocznicy 

1. podczas popychania lub podci 3km/h 

2. przy doje d oj cego tabo-
ru 3km/h 

3.  ludzie 3km/h 

4. w czasie niesprzyjaj ci, 
zamieci nie

3km/h 

5.3. DOZWOLONE SPOSOBY WYKONYWANIA PRACY MANEWROWEJ  

1. Na bocznicy mo na wykonywa  manewry, tj. odstawianie, przestawianie i przetacz
jedynie pojazdem trakcyjnym - lokomotyw  manewrow  przewo nika. 
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ANEWRO-
WYM  

1. ca prace manewrow  na bocznicy mo e znajdowa  si
cznie na ko tku bocznicy.  

5.5.  SPRZ GANIE I ROZSPRZ

1.  Sprz ganie i rozprz sprz
i ci ywanej przez przewo nika nale y wy-

cznie do obowi yny manewrowej przewo nika. 

5.6.  OBSADA DRU YN TRAKCYJNYCH I ICH WYPOSA ENIE 

1. Bocznica nie posiada 

5.7.  OBSADA DRU YN MANEWROWYCH I ICH WYPOSA ENIE 

1. U yny manewrowej. 

5.8. JAZDY MANEWROWE PRZEZ PRZEJAZDY I PRZEJ CIA DLA PIESZYCH  
W POZIOMIE SZYN

1.  dla pieszych w poziomie szyn nie ma.  

J GRUPIE 
-

CZENIA ZESPOLONYCH 

1. 
wagonowych nie mo ne przekracza

2. 
z r cznym hamulcem wagonowym lub 2 wagony z czynnym hamulcem zespolonym na ka de rozpo-
cz

3. Je  hamowany hamulcem r cznym, to nale y obsadzi  przede wszyst-
ce si

taboru nale y sprawdzi cznych. 

4. Sprawdzenie to polega na dokr ceniu d wigni hamulca do oporu, po czym nale y przekona  si , czy 
klocki hamulcowe mocno obejmuj  obr pnie przez odkr cenie d wigni hamulca  
w odwrotn  stron  nale y hamulec wyluzowa  i sprawdzi , czy klocki hamulcowe odsun  od 
obr  ( nie ocieraj  o obr

 LUDZK , PRZY U YCIU 
CI

1. Na bocznicy zabronione jest przetaczanie taboru kol  ludzk , przy u yciu ci
gowych lub podci
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ZWROTNIC 

1. ziaj cego bocznic , zlokalizowanego poza bocznic ), nr 101 ob-
 na drodze elektrycznej przez dy urnego ruchu stacji PKP PLK S.A. K

2. cznie dru yna manewrowa przewo -
cego bocznic , tj. kieruj cy manewrami lub na jego polecenie manewrowy. 

3. cy manewrami obowi zany jest sprawdzi
enia drogi przebiegu dla danej jazdy manewrowej oraz wzrokowo upewni  si ,  

one odpowiednio dla przyj tych jazd manewrowych. 

4. Jazda manewrowa, po uprzednio przygotowanej drodze przebiegu mo e si  odby  dopiero  
wtedy, gdy kieruj cy manewrami upewni si , e nie ma 

YTKOWANIE 

1. Do zabezpieczenia taboru kolejowego na bocznicy stosowane s

2. ulcowymi na wysoko
chach SCH1 do SCH4.  

3. yte do zabezpieczania taboru musza by  umieszczone na stojakach do  
tego przeznaczonym. 

4. Za stan, ilo ada u ytkownik bocznicy 
cy bocznic .  

5.13. ZABEZPIECZANIE TABORU KOLEJOWEGO PRZED ZBIEGNI CIEM  

1. Punkty zdawczo odbiorcze i jednocze zowane s
na pochyleniu toru wynosz
wskazano w pkt 2.4 ppkt 3 niniejszego regulaminu.  

2.  by  zabezpieczone przed mo liwo ci  zbiegni
przemieszczenia si .  

3. Tabor nie b d cy w ruchu nale y zabezpieczy  przed zbiegni ciem w ka dym przypadku po  
uko

4. Zabezpieczenia taboru kolejowego przed zbiegni  na torach zdawczo 
odbiorczych, dokonuje si  przez sprz gni

trony pocz tku bocznicy, po jednej na ka -
dym toku szynowym. Zabezpieczenia taboru kolejowego przed zbiegni
si
konuje si  przez sprz gni cie taboru i zabezpieczenie jedn  hamulcow on
ostatniego wagonu od strony pocz tku bocznicy. 

5. czeniu pracy manewrowej oraz od momentu podstawiania taboru 
na bocznic  do momentu jego zabrania z bocznicy przez przewo nika bez zabezpieczenia, jest za-
bronione.  

6. Podczas wykonywania czynno  zabezpieczone przed 
przemieszczeniem si  jak wskazano w pkt 4.    

7. Zabrania si  u
drewna, blach, celu.  
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8. 
yna manewrowa przewo nika zobowi zana jest usun

y  je w stojaku.  

9. 
yna manewrowa przewo nika zobowi zana jest usun

y  je w stojaku. 

10. ciwe zabezpieczenie taboru przed zbiegni ciem na bocznicy odpowiedzialny jest kieruj cy 
manewrami ustawiacz przewo atychmiast 
po ich zako czeniu lub po odstawieniu przetaczanego taboru przed odczepieniem rodka trakcyjne-
go.  

11. ciwe zabezpieczenie taboru przed zbiegni  przez prze-
wo nika odpowiedzialny jest operator urz dze
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6. ORGANIZACJA PRACY MANEWROWEJ NA BOCZNICY  

6.1. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE PRACY MANEWROWEJ  

1. Organizowanie i planowanie pracy manewrowej na bocznicy nale y do obowi cego 
bocznic .  

2. Kierowanie prac  manewrow  wykonywan  przez przewo y do 
obowi zku kieruj cego manewrami ustawiacza przewo nika 

3. Celem wykonywania pracy manewrowej na bocznicy jest: 
 zdawczo-odbiorczych na torach nr 102 i 103, 

 jednocze

lub z toru na tor.  

4. Kieruj cy manewrami ustawiacz przewo ma-
newrowej w celu zagwarantowania realizacji przydzielonych zada

5. Przed rozpocz ciem pracy manewrowej zwi  bocznicy przez przewo nika kieruj cy 
tymi manewrami ustawiacz obowi zany jest poinformowa zanych z manewrami, 
o planie i sposobie wykonywania zamierzonej pracy m zanych  
z czynno

6. Pracownicy zwi zani z prac  manewrow  i czynno  poinformowani  
i wiedzie , kto jest kieruj cym manewrami. 

6.2. ZADANIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRACY MANEWROWEJ  

1. Manewry dokonywane s  na podstawie wydanych dyspozycji przez Kierownika 
 manewrow  na bocznicy na zmianie. 

2.  z dru yn  manewrow  przewo nika, wszelkie ruchy 
manewrowe na bocznicy dokonywane s nika. 

3. 
nia polece e by  tylko jedna osoba, kieruj cy manewrami 
ustawiacz przewo nika dokonuj

4. Zadaniem kieruj cego manewrami przewo

wych w zakresie podstawiania, zabrania taboru kolejowego; 

wych; 
3) wykonanie zada jowych bocznicy w zakre-

5. Kieruj cy manewrami  mo e poda ro po 
upewnieniu si , a bezpiecze stwu zamie-
rzonej jazdy manewrowej. Po wydaniu polecenia wykonania ruchu manewrowego, kieruj cy manew-
rami powinien zaj  drog  danej jazdy manewrowej i 
podawa  w por  niezb
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6.3. CZYNNO
KOWYCH 

1. Czynno yciu 
samojezdnych maszyn kontenerowych. 

2. 
cych si

bezwzgl dnie wstrzymana, a u yte do tych czynno ci pojazdy drogowe i urz
wstrzymane, odsuni  taboru i unieruchomione. Znajduj cy si
tam ludzie powinni by  ostrze eni o maj cych nast pi  jazdach manewrowych i odsuni ci na bez-
pieczn  w bezpieczne miejsca. 

3. 
kategorycznie zabroniony.  

4. 
dunkowych bocznicy, kieruj cy manewrami przewo nika obowi zany jest:  
1) sprawdzi , czy nie odbywa si
2) sprawdzi , czy nie dokonuje si
3) za da

czych oraz zabezpieczenia znajduj cego si liwienia jego 
uszkodzenia lub przesuni cia si

4) za da  odsuni cia od taboru i z nad taboru wszelkich urz dze  prace 
wszystkich urz dze  zwi zanych z czynno

5) za da
zatrudnionych przy czynno

6) sprawdzi , czy pomi dzy budowlami i urz dzy 
wagonami nie znajduj  si  ludzie;  

7) sprawdzi , czy na torze nie ma cz
cych spowodowa  uszkodzenie taboru lub jego wykolejenie;  

8) sprawdzi  poza skrajni  taboru i nie grozi ob-
suni ciem si  w czasie ruchu taboru;  

9) upewni  si , e wagony stoj ciwie zabezpieczone, aby nie 
nast d

5. akresie, kieruj cy manewrami ustawiacz 
przewo nika obowi zany jest dokona , niezale
wego odbywaj  si  czynno  nie.  

6. e dojecha  do stoj
dunkowych, zamkni

dze  od toru oraz 
stwierdzeniu, e nic nie zagra a bezpiecze dze

 ka dorazowo uzgodnione z operatorem urz dzenia lub 
zanymi bezpo rednio z czynno

6.4. WA

1. Wa .  
Na bocznicy nie ma wagi wagonowej.  

6.5.
I ZIMOWYCH 

1. ci mog  by  powodowane nast puj cymi czynnikami: 
por  doby;  

2) niekorzystnym usytuowaniem okre
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3) specyfik
nie yca, zawieje, oblodzenia, zaspy, itp./ 

2. ci przed rozpocz ciem ka dego ruchu manewrowego i w trakcie jazdy 
manewrowej, zale nie od sytuacji, nale y bezwzgl dnie: 
1) podawa

 przedpole jazdy i w razie jakiegokolwiek zagro
nie zatrzyma

3) w razie potrzeby pr dko  jazdy ograniczy  do pr dko ci bezpiecznej (np. 3 km/h). 

3. jowego poprzez jego pchanie, kieruj cy ma-
newrami musi upewni  si , e przedpole przed przetaczanym taborem jest wolne od jakichkolwiek 

 si  ludzie. 

4. , deszcz, nie yca) 
cy manewrami podaje gwizdkiem i latark . Maszynista pojazdu trakcyj-

nego obowi czy  reflektory lokomotywy. 

5. Przy doje d aniu do stoj cego taboru, przy pierwszym stoj cym wagonie powinien znajdowa  si
pracownik o wietlaj cy latark czenia, b d

czania taboru i ubezpiecza  wykonuj cego czynno ci zwi czaniem 
sprz

6. ci, je eli wzrokowe sprawdzenie drogi przebiegu jest utrudnione, kieru-
j cy manewrami lub wyznaczony przez niego manewrowy obowi zany jest ka dorazowo przej  ca-

 drog  przebiegu i dopiero po sprawdzeniu i upewnieniu si , rodki 
bezpiecze stwa oraz nie ma e  dla ludzi, taboru i urz dze  bocznico-
wych, mo e poda

7. ci zabrania si  wykonywa
kieruj cego manewrami. 

8. W warunkach zimowych, kieruj cy manewrami powinien upewni  si , czy nic nie zagra a bezpie-
cze
a wyst puj ce za nie enie i oblodzenia nie spowoduj  wykolejenia taboru.  

9. Od nie anie i usuwanie oblodze  na torach bocznicowych nale y do obowi zku u ytkownika bocz-
nicy. Od nie jest warunkiem wst pnym dla 
umo liwienia eksploatacji bocznicy w ci kich warunkach zimowych.  

10. Bie ce od nie anie bocznicy, pozwalaj ce na jej ci  eksploatacj , nale y do obowi
znaczonych przez nadzoruj

11. Kolejno ci przy od nie
j cy bocznice.   

12. Usuni ty y gromadzi  w takich miejscach, aby nie ograniczy  wi-
doczno ci i nie spowodowa  utrudnie  w wykonywaniu pracy manewrowej.  

6.6. WARUNKI ZACHOWANIA BEZPIECZE
KOLEJOWEGO W CZASIE WYKONYWANIA PRACY MANEWROWEJ I OB-

1. Poruszanie si  po torach: 
1) W czasie wykonywania pracy wszyscy pracownicy zatrudnieni przy manewrach powinni zwraca

uwag  na zachowanie osobistego bezpiecze stwa.  
2) Przed przej ciem przez tory nale y sprawdzi cia i przechodzi

przez tory prostopadle do ich osi. Nie wolno przechodzi
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3) Przy przechodzeniu przez tory zastawione taborem nale y korzysta
przerw mi dzy stoj  mi dzy nimi wynosi co najmniej 20 m lub 
obej  stoj cy tabor przechodz ci co najmniej 10 m od ostatniego taboru.  

4) Nie wolno przechodzi  przez tory przed nadje d aj  bezpo rednio za 
przeje d aj cym taborem.  

5) Nie wolno przechodzi  pod taborem, po zderzakach i sprz
6) Nale y unika  chodzenia po rozjazdach. W przypadku koniecznej potrzeby przej cia przez roz-

jazd nie stawia dzy iglic  i opornic , ani na innych ruchomych 
cz ciach rozjazdu.  

7) Nie wolno przechodzi  mi  manewry,  
a urz dzeniami przylegaj cymi do tego toru.  

8) Nie wolno sta  lub chodzi dzytorzach oraz 
 po kopcach niegu, lodu, piasku, wiru, 

kamieni itp.  
9) Nale y zachowa  ostro no liwo  wyst powania 

2. Jazda na pojazdach kolejowych  
1) Pracownik jad cy na stopniu przetaczanego pojazdu kolejowego powinien by

w kierunku jazdy oraz trzyma  si  r k  za uchwyt pojazdu kolejowego.  
2) W czasie, gdy tabor znajduje si  w ruchu, zabrania si :   

a) wychyla  si  poza skrajni  taboru,   
b) przebywa  na pochwach zderzakowych, sprz gach, stopniach strzemi czkowych,  drabinkach, 

na stopniach bez uchwytu tub z uchwytem uszkodzonym cznie do drzwi 
rozsuwanych,  

c) przebywa  na stopniach uszkodzonych lub tak umieszczonych, e uniemo liwiaj  one znajdo-
wanie si  pracownika w skrajni taboru,   

d) przebywa  na stopniach taboru od strony budowli i innych urz dze ,    
e) przebywa  na stopniach wej ciowych do pojazdu trakcyjnego,  
f) zajmowa ecznymi,  
g) przebywa

3) Zabrania si  zeskakiwania lub wskakiwania do pojazdu kolejowego b d cego w ruchu. 

3. rodki ostro no ci nale y zachowa  podczas przejazdu w obr bie bram ogrodzenia 
zewn trznego bocznicy, nie wychylaj c si  poza skrajni  taboru. 
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RCZYM  

1. Wagony wystawiane do zabrania z bocznicy na punkty zdawczo odbiorcze, powinny by  odpowied-
nio sprz gni te, wolne sprz gi rubowe oraz sprz gi hamulcowe podwieszone na wsporniki, a sam 

 nale ycie zabezpieczony przed zbiegni
okre lony niniejszym regulaminem w pkt. 5.13. ppkt.4.  

2. ci podwieszenia sprz rubowych nale y do obowi z-
nika.  

3. orczych nale y sprawdzi  ich stan, zwraca-
j  uwag  na:  

 sprz gni cenia sprz
2) sprz gi hamulcowe (w e) powinny by  sprz gni te ze sob

dzy wagonami - otwarte, natomiast kurki skrajne - zamkni te; 
zb dne sprz gi rubowe i hamulcowe nale y zawiesi  na hakach zarzutnych i wspornikach wa-

o enia bezpiecze stwa ruchu kolejowego,  
a w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia wagonu zagra aj cego bezpiecze stwu 
ruchu kolejowego nale y taki wagon przygotowa  o tym 
fakcie nadzoruj cego bocznic

4) stwierdzone braki w ilo ciach i stanie urz dze
uziemiaj cych, itp., nale  w odpowiednim dokumencie zdawczym z podstawienia wa-
gonu na bocznic  na bocznic ; je eli natomiast braki po-

y je bezwzgl , a fakt ten 
 nadzoruj cemu bocznic ;  

ony i jednakowo obci a resory 

6) czy przy wagonach nie ma 
nych podlegaj cych plombowaniu znajduj  si ciwe 

plomby;  
8) czy drzwi oraz  nale ycie pozamykane;  
9) czy nie brakuje cz ci wagonowych, a lu ne cz ciwe miejsca,  

ne s  oczyszczone. 

4. Obowi zek sprawdzenia, czy wszystkie cz  si ciwych 
 pozamykane, nale y do obowi nika 

oraz operatora urz dze ytkownika bocznicy.  

WYCH NA PUNKCIE ZDAWCZO-ODBIORCZYM 

1. Na punkty zdawczo odbiorcze wagony mog  by  przekazywane po zako czeniu czynno ci 

2. Po uko czeniu czynno o odbiorcze nale y 
 uwag  na: 

3) stan zamkni cia drzwi w kontenerach, wagonach; 
 sprz gni
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6) stan i ilo  cz ci wagonowych; 
7) stan czysto

3. 
niu musi gwarantowa  bezpiecze stwo 

ruchu kolejowego. 

E ZDAW-
CZO-ODBIORCZYM OD I DLA PRZEWO NIKA 

1. Operator urz dze oruj cego bocznic  pra-
cym manewrami przewo

 odbiorczych bocznicy.  

2. , odbywa si
nicy" opracowanego przez przewo nika w uzgodnieniu z u ytkownikiem bocznicy, bez planu je eli 

zdy poci

3.  by nym 
uzgodnieniem przewo nika z u ytkownikiem bocznicy i za zgod  zarz dcy linii kolejowej. 

4. o nik w odpowiednim dokumencie zdaw-
ana ze wzgl

na danie u ytkownika bocznicy.  

5. Przewo nik podstawia wagony przeznaczone na bocznic , oraz zabiera z niego wagony na podsta-
e lonych umow  bocznicy.  

6. W imieniu przewo nika wagony przekazuje na bocznic  i przyjmuje z bocznicy kieruj cy manewrami 
przewo nika, natomiast u ytkownika bocznicy reprezentuje na punktach zdawczo-odbiorczych 
bocznicy operator urz dze z nadzoruj cego 
bocznic .  

7. Kieruj cy manewrami przewo w rubryce 
awienia, a przedstawiciel bocznicy potwierdza 

 by
przyjmuj  zatrzymuje przedstawiciel przewo nika.  

8. Podczas przyjmowania na punktach zdawczo odbiorczyc
 one poddane ogl y zbada , czy wagony:  

1) nadaj  si ;  
2) drzwi lub urz dzenia nalewowe lub zsypowe zamykaj  si  szczelnie;  

ciany nie maj  si  towar;  
4) s  czyste i nie zawieraj  resztek z poprzednio przewo onego towaru.  

9. Obowi zkiem przyjmuj nie wykazuj  one 
uszkodze ierdzenia usterek przyjmuj cy da od 
podstawiaj cego odnotowania w dokumencie zdawczym stwierdzonyc ci. Wpisane 

ci powinny by  podpisane przez przyjmuj cego  
i zdaj cego wagony na obu egzemplarzach w/w dokumentu. 

10. Przedstawiciel u ytkownika bocznicy mo  przyj cych si  pod 
nien odnotowa  w dokumencie zdawczym.  

11. Przewo cy bocznic , mo e uwa a , 
u ytkownika bocznicy przyj te bez zastrze e  w przypadku, gdy przedstawiciel u ytkowni-

nieniem nie przekraczaj
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W takiej sytuacji, podstawiaj cy wagony ustawiacz przewo nika odnotowuje w dokumencie zdaw-

12. dnie brakiem lub uszkodzeniem plomb, mog
by  podstawione na bocznic  tylko po sprawdzeniu zawarto ci i sporz

eniu plomb zabezpieczaj cych przez przewo nika i zawiadomieniu o tym u ytkownika bocznicy. 
Powy sze powinno by  odnotowane w dokumencie zdawczym i potwierdzone podpisami przez 
przekazuj cego przedstawiciela przewo nika i przyjmuj cego przedstawiciela u ytkownika bocznicy.  

13. O wagonach gotowych do zabrania, u ytkownik bocznicy zawiadamia pisemnie przewo nika na druku 
okumencie odbiorczym na jedn  godzin

przed uko czeniem czynno czane pracownikowi przewo -
nika w wyznaczonym umow  bocznicy miejscu je eli taka umowa z przewo nikiem jest 
zawarta.  

14. z dza si  w trzech egzemplarzach dla grupy 
cych jednorazowemu przekazaniu przewo

 zestawieniu, w jakim wagony te znajduj  si  na punkcie 
zdawczo odbiorczym.  

15. W razie ujawnienia wagonu niegotowego do zabrania, przedstawiciel przewo nika wykre la go  
z ka dego egzemplarza zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania (dokumentu odbiorcze-
go) i zamieszcza uwag ytkownika bocznicy obo-
wi  gotowo  wagonu. Przewo

16. rzez u ytkownika 
bocznicy do zabrania, przedstawiciel przewo nika odnotowuje we wszystkich egzemplarzach zawia-

17. Przedstawiciel bocznicy i przedstawiciel przewo nika potwierdzaj  przekazanie i przyj
ich stan eksploatacyjny oraz godzin  i dat  przyj

isem. 

7.4. POST POWANIE NA PUNKCIE ZDAWCZO-ODBIORCZYM PO STWIERDZE-
NIU USZKODZE CI W WAGONACH I 

1. Je eli w wagonach, po zako czeniu czynno -
dano cz ci wagonowych na swoje miejsce i nie zabezpieczono , wypad-
ni ciem, wysypem lub wylewem, kieruj cy manewrami przewo nika mo  przyj cia i za-

2. Je na usun  natychmiast, 
przewo nik zabiera grup cy kwestionowany wagon. U ytkownik bocznicy zo-
bowi zany jest doprowadzi  do nale ytego stanu.  

3. U ytkownik bocznicy obowi zany jest zdawa  przewo
ciwe miejsca lu nymi cz

ci wagon powinien:  
1) by

onej i posiada te drzwi oraz pozdejmowanie nalepki kierunkowe /stare/ 
oraz nalepki ostrzegawcze;  

2) mie ci gni rutowania;  
3) przy wagonach platformach winny by i te 

cuchy i usuni te odrutowanie, oklinowanie i inne zabezpieczenia p

4. Na danie przedstawiciela przewo nika, przedstawiciel u ytkownika bocznicy, obecny przy przeka-
zany jest dla umo liwienia sprawdzenia ich stanu otworzy  je  

i ponownie zamkn  po sprawdzeniu.  
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5. Je rczych przewo nik zauwa y uszkodzenie 
-

nika da usuni cia tego uszkodzenia lub wprowadza si  post trz-
nych przewo  bocznicy. 

6. W przypadku stwierdzenia uszkodze
od przewo nika nale y:  

uniemo liwiaj y za da  od przedstawiciela przewo nika 
usuni ci lub te  przyj  usterek lub nie-

ci a znajduj  si  przed wagonami nieprzyj tymi;  
2) przy cz szkodzeniu plomb, wagony z tymi 

 by  przyj te tylko po sprawdzeniu zawarto ci i sporz
przypadku odbiorca mo e przyst pi ci 
przedstawiciela przewo

3) przy uszkodzeniach cz ci jezdnych, ci
przyjmowa  wagonu i za da  komisyjnego sprawdzenia stanu technicznego wagonu przez 
uprawnionego pracownika przewo nika.  
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8. ZAGADNIENIA DOTYCZ CE PRZEWOZU KOLEJ
NIEBEZPIECZNYCH 

8.1. POWANIE Z 
NIMI  

1. Towary niebezpieczne s ciwo ci fizyczne, che-
miczne lub biologiczne, stwarzaj  potencjalne zagro enie bezpiecze ci-
wego obchodzenia si  z nimi w czasie przewozu lub w przypadkach zaistnienia wydarzenia lub wy-
padku; mog ce powodowa  zagro enie zdrowia, mier , zniszczenie rodowiska naturalnego lub 

i
portem kolejowym jest zabroniony, albo dopuszczony na ci le okre lonych warunkach, zawartych w 

nych. Klasyfikacj stwa przedstawiono w Za-
czniku 1 do niniejszego regulaminu. 

  
2. Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (TWR) stanowi

przeznaczeniu, u  spowodowa  powa ne skutki, takie jak licz-
ne straty w ludziach i masowe zniszczenia. Do towar
zalicza si czniku 2 do niniejszego regulaminu, je eli s  przewo one w 
ilo ciach wi kszych ni  okre lone w tabeli. 

8.2. POST POWANIE Z TOWARAMI NIEBEZPIECZNYMI NA BOCZNICY KOLE-
JOWEJ 

1. Wjazd na bocznic niebezpiecznymi mo e si
odby cznie po uzyskaniu zgody przewo nika od u ytkownika bocznicy.  

2. Przed przyj ciem od przewo
odbiorczym, operator urz dze  czy:  
1) zamkni ach krytych lub kontenerach s

2) plomby na wszystkich zaworach, spustach i kranach w wagonach cysternach s
one;  

3) pokrywy, zawory, spusty i krany cystern s  szczelnie zamkni te;  
4) z cystern nic si  nie ulatnia, b d  nie wycieka.
W razie potrzeby wagony wraz z kontenerami nale y sprawdzi  w oparciu o postanowienia karty UIC 
471-3.

4. W celu zapobie enia ewentualnemu zagro eniu po arowemu, kieruj cy manewrami ustawiacz 
przewo nika powinien zabroni  palenia tytoniu, rozpalania ognia, zbli ania si
mieniem (np. spawalniczym) i innym 
niebezpieczn .  

5. Kieruj cy manewrami ustawiacz przewo nika powinien uprzedzi  dru yn  manewrow  i trakcyjn  o 

ostro no ci. 

6. Przed rozpocz y upewni  si  czy: 
1) drzwi w kontenerach, okna w wagonach krytych, pokrywy, d

spustowych cystern s  zamkni te; 
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nie ulatnia si , nie wycieka lub nie wysypu-
je si  towar niebezpieczny. 

7.    Manewry z wagonami zawieraj
iebezpiecznymi powinno by  ograniczone 

do niezb dnych potrzeb zwi ;
2) na bocznicy zabronione jest prowadzenie ruchu ko

;
musi si  odbywa  z zachowaniem szcze-

no ci;
musi si  odbywa cznie metod  od-

stawcz .

7. Operator urz dze  wszystkich zainteresowanych 
terenie bocznicy w 

obr
z wagonami z towarami niebezpiecznymi, w celu zacho no ci. 

8. 
sy 1 i oznakowany du cznikiem 
4 do niniejszego regulaminu, nale y oddzieli ci  ochronn  ( mierzon  pomi dzy tarczami 

 co najmniej 18 m lub odpo-
cztero-lub wi cej osiowemu )  od wa-

h du
cznikiem 4 do niniejszego regulaminu.  

ci ochronnej nie mog  zapewnia  wagony z otwartym 

9. Pr dko  jazd manewrowych z wagonami z towarem niebezpiecznym nie mo e przekracza  5 km/h, 
z wyj tkiem zastrze onym w ust. 12. 

10. Pr dko  oznaczonych nalepkami ostrze-
cznikiem 4 do niniejszego regulaminu oraz cystern oznaczonych 

pasem koloru pomara czowego zgodnie z Regulaminem RID lub cystern kolei 1520/1524 mm ozna-
 cz cznikiem 2 do Umo-

wy SMGS, nie powinna przekracza  5 km/h. 

11. 
cznikiem 4 do niniejszego regulaminu; 

niaj cznika 4 do ni-
niejszego regulaminu). 

musi odbywa  si  metod  odstawcz . 

12. Ograniczenie pr dko nych oczysz-
czonych jednostek transportowych po towarze niebezpiecznym.  

13. owymi powinny by  sprz gni te ze sob  i z 
wagonami stanowi  ochronn niete. 

14. Post powanie w przypadku awarii:  
e mo e doj  do zdarzenia stwarzaj cego zagro enie dla bezpie-

cze stwa ruchu kolejowego, dla ycia i zdrowia ludzi lub dla rodowiska, powinien zastosowa
wszelkie dost pne rodki, aby zapobiec temu zdarzeniu lub ograniczy  jego skutki. 

 zawieraj c  towar niebezpieczny,  
ka iar liwo ci: 
a) zaalarmowa  osoby znajduj ce si  w strefie zagro enia, 
b) udzieli  niezb dnej pomocy osobom poszkodowanym; 
c) zabezpieczy  miejsce zdarzenia; 

by ratownicze   
a nast pnie oddali  si  na bezpieczn  od enia. 

3) podczas powiadamiania nale y przekazywa  jak najwi cej informacji dotycz cych zdarzenia, 
mi dzy innymi nale y poda :  
a) miejsce zdarzenia (np. rejon bocznicy, umiejscowienie wagonu);  
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b) objawy i rozmiary zdarzenia z towarem niebezpiecznym (wyciek, ulatnianie si  lub wysypy-
wanie substancji chemicznych, po ar lub wybuch, wyciek kropelkowy lub strumieniowy);  

c) rodzaj towaru niebezpiecznego na podstawie oznak
czowej tablicy identyfikacyjnej); 

d) czy s  osoby poszkodowane i czy wyst puje powa ne zagro enie ycia ludzi lub rodowiska; 
e) rodzaj wagonu;  
f) drogi dojazdowe do miejsca zdarzenia. 

4) nadzoruj cy bocznic  powinien upewni  si ciwe dla danego 
by ratownicze (Pa stwowa Stra  Po arna, pogotowie ratunkowe).  

y po arnej obejmuje kierownictwo w zakresie po-
dejmowania akcji ratowniczej.  

8.3. CYCH  
W PROCESIE PRZEWOZU KOLEJ

DZE
TRANSPORTOWYCH 

1. ych podlegaj

2. Szkoleniami obj te s  zagadnienia z zakresu: 
1) znajomo

4) przezwyci ci; 
eniom.  

3. Pracownicy uczestnicz znych podlegaj  szko-
leniu raz w roku.  

8.4. WYPOSA ENIE I OZNAKOWANIE TABORU KOLEJOWEGO 

1. Wagony przewo ce towary niebezpieczne s  oznakowane zgodnie z Regulaminem dla mi dzyna-
(RID), tablicami informacyjnymi oraz nalep-

kami ostrzegawczymi. Wzory nalepek ostrzegawczych o cych 
czniku 3 do niniejszego regulaminu. 
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9.
DZE  INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 

BOCZNICY 

9.1. REMONTY, KONSERWACJA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY KOLEJO-
WEJ BOCZNICY 

1. Ogl dziny, konserwacja, utrzymanie i przeprowadzanie bada  diagnostycznych infrastruktury kole-
jowej wykonywane jest przez u ytkownika bocznicy w oparciu o obowi zuj ce przepisy wewn trzne 
bocznicy kolejowej SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 55-080 K
dotycz ce utrzymania infrastruktury kolejowej obowi zuj ce na tej bocznicy. 

2. tury w tym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaj t
pod bocznice, obj t  umow  dzier awy, w stanie zapewniaj cym bezpieczny ruch kolejowy nale y 
do u ytkownika bocznicy. 

3. Diagnostyka i utrzymanie wietlnej tarczy manewrowej  Tm1, elektrycznego nap du zwrotnicy roz-
ciciela tj. do PKP Polskie Li-

nie Kolejowe S.A.  

4. Roboty zwi zane z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej na bocznicy wykonywane s
przez firmy zewn ch pracownicy posiadaj  odpo-
wiednie kwalifikacje do wykonywania czynno ci na stanowiskach zwi zanych z bezpiecze stwem 

cych warunki okre lone w ustawie z dnia 28.03.2003r. o 
transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 20 . zm.) i wydanych na jej 

ytkownika bocznicy. 

5. Przegl dze  na bocznicy nale y do obowi zku posiadacza boczni-
cy i wykonywany jest na zasadach okre lonych Ustaw  Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 

. zm.).  

6. Ogl eprowadzane s  z cz stotliwo ci  okre-
lon  w obowi zuj cych na bocznicy przepisach wewn trznych utrzymania infrastruktury  kolejowej 

na bocznicy przez firmy zewn ch pracownicy po-
siadaj  odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynno ci na stanowiskach zwi zanych z bezpie-
cze cych warunki okre lone w ustawie z dnia 
28.03.2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednoli . zm.) i wy-

cenia przez u ytkownika bocznicy.  

7. O uszkodzeniach w torach i w rozjazdach, uszkodzeniach wska cy 
uszkodzenia powiadamia nadzoruj cego bocznic . 

8. Wszelka dokumentacja zwi zana z utrzymaniem infrastruktury kolejowej na bocznicy przechowywa-
na jest przez nadzoruj cego bocznic . 
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10.

10.1. RSKIE 

1. U
zwi zanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej zloka
nia  wymogi okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014r. 

 bezpo rednio zwi zanych z prowadzeniem i 
bezpiecze stwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem okre
wych (Dz.U. z 2015 poz. 46). 

2.  Pracownicy zwi  bocznicy jej eksploatacj , czynno
przed dopuszczeniem do samodzielnego wykonywania obowi  zapoznani  
z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przep ciwym dla 
okre lonego stanowiska pracy. 

3. Przyj cie do wiadomo ci postanowie  Regulaminu pracy bocznicy pracownicy bocznicy powinni 
potwierdzi enie podpisu na wykazie przyj cia do wiadomo czonym do niniejszego 
Regulaminu. Wykaz przyj cia do wiadomo czony jest w egz. nr. 1, 2 i 3.  

10.2. -
WEGO 

1. U
zwi zanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej zloka
nia  wymogi okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014r. 

 bezpo rednio zwi zanych z prowadzeniem i 
bezpiecze stwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem okre
wych (Dz.U. z 2015 poz. 46) i podlega  badaniom okresowym przeprowadzanych przez medycyn
pracy, w terminach okre czniku. 

2. Prace manewrowe na bocznicy wykonywane s
niaj cych wymogi okre lone w Rozporz dze-

niu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 gru
na stanowiskach bezpo rednio zwi zanych z prowadzeniem i bezpiecze stwem ruchu kolejowego 
oraz z prowadzeniem okre poz. 46). 

3. Prace zwi zane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na bocznicy,  wykonywane s
na zlecenie u ytkownika bocznicy, przez podmioty zewn trzne zatrudniaj
j cych warunki okre lone w Ustawie z dnia 28 
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednol . zm.) i wy-

10.3. CJA 

1.  Szkoleniom okresowym mog  podlega  pracownicy zwi zani z czynno
bocznicy. 

2. Szkolenia okresowe ustalone w terminach okre lonych przez nadzoruj cego bocznic  mog  by
ytkownika bocznicy.  

3. W szkoleniu okresowym mog  uczestniczy  pracownicy wg uznania nadzoruj cego bocznic .  



SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o.
- 35 -

4. Cz stotliwo  szkole  ustala nadzoruj cy bocznic .  

5. Dokumentacja szkoleniowa:  

2) wykaz obecno ci na szkoleniach.  

10.4. BADANIA LEKARSKIE 

1.  Badania lekarskie pracownicy zwi zani z zakresem pracy bocznicy przeprowadzaj  wg zasad przy-
j tych w firmie SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o..  
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11. OBOWI ZANYCH Z PRAC  TRANS-
PORTU KOLEJOWEGO BOCZNICY  

11.1. KIEROWANIE PRAC  BOCZNICY I SPRAWOWANIE NADZORU NAD WY-
KONYWANIEM PRACY MANEWROWEJ 

  
1. Zadanie organizowania, sprawowania nadzoru nad prac

no
KER" nale y do nadzoruj cego bocznic

2. Nadzoruj cy bocznic a obowi zki i kompe-
tencje jakie zgodnie z postanowieniami obowi zuj trznych doty-
cz cych prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji na  do 
nadzoruj cego manewry na bocznicy. 

3. Do zakresu podstawowych obowi cego bocznic
 m.in. sprawy:  

tkich stanowiskach, jakie s wyznaczone 
iniejszym Regulaminem i obowi zuj cymi 

przepisami wewn trznymi;  
2) realizacji zada  w zakresie wielko ci i terminowo

bocznicy;  
3) znajomo ci i egzekwowania przestrzegania na kierowanej bocz cych 

sprawy w zakresie transportu kolejowego, funkcjonowania bocznicy kolejowej, BHP, szkole ;  
4) znajomo ci i egzekwowania przestrzegania instrukcji bhp i p-po

stanowisk pracy na bocznicy kolejowej oraz instrukc
i urz dze  znajduj cych si  na bocznicy;  

5) zatrzymania ruchu kolejowego, maszyn i urz dze  w przypadku stwierdzenia zagro enia bezpie-
cze stwa ycia, zdrowia lub pracy bocznicy.  

4. Nadzoruj cemu bocznic
je prawo wydawania polece  dotycz cych bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i pracy na 
bocznicy oraz realizacji zada  w zakresie czynno
jowej. 

11.2. OBOWI ZANYCH Z TRANSPORTEM 
KOLEJOWYM  

1. Obowi zki Kierownika ds. kolejowych. 
1) Organizowanie i nadzorowanie pracy manewrowej na torach zdawczo odbiorczych i punktach 

2. Obowi zki spedytora bocznicy. 
o prze-

wozu. 
k pod wzgl dem handlowym. 

3) Sporz dza dokumenty zdawczo odbiorcze na przekazanie wago nikom na punktach 
zdawczo odbiorczych. 

4) Przyjmuje od operatora urz dze yj ciu i 
nika na punktach zdawczo odbiorczych i je archiwizuje. 
 dokumentacji zwi

wagonowych. 
6) Prowadzi ksi k  i ewidencj
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7) Wykonuje obowi zki operatora urz dze ci, zwi zane 
h zdawczo odbiorczych od i dla prze-

wo nika. 

3. Obowi zki operatora urz dze
1) Bezpieczne wykonywanie czynno

taboru kolejowego; 
 urz dze

i Kierownikiem ds. kolejowych bocznicy w zakresie organizacji czyn-
no dze

4) Do podstawowych obowi dze y m. in.:  
a) zapoznanie si

 przemieszczeniem si  na czas trwania 

c) sprawdzenie stanu o wietlenia zewn czanie tego o wietle-
nia;  

d) upewnienie si   
 o za-

trzymaniu urz dze  na bezpieczn  od przetaczanego 
taboru tych urz dze zanych z tymi czynno ciami; 

przy czynno
5) Wykonywanie czynno na punktach zdaw-

o regulaminu. 
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12. POST POWANIE PO ZAISTNIENIU WYPADKU KOLEJOWEGO 
NA TORACH BOCZNICY  LUB  WYPADKU Z LUD MI 

12.1.

1. Ka dy pracownik u  przewo cego bocznic
zauwa e mo e doj  do zdarzenia kolejowego, oraz zdarzenia z lud mi, powinien u y   
wszelkich mo liwych liwe, d y  do ograniczenia  

12.2. ZAWIADOMIENIE O ZDARZENIU 

1. Ka dy pracownik, po stwierdzeniu zaistnienia wypadku kolejowego lub wypadku z lud mi,  
niezale nie czy jest pracownikiem u ytkownika bocznicy czy nie, jest obowi zany osobi cie  

 ten fakt nadzoruj cemu bocznic , tj. Kierownikowi ds. kolejowych tel. 577-078-
202. Je li nie jest to mo liwe to za po ywaj c do tego celu wszelkich do-
st pnych 

2. ojazd kolejowy, pojazd ten nale y zatrzyma ,  
a kieruj zenie nadzoruj cemu bocznic . 

3. Kieruj cy manewrami, aby zapobiec ewentualnym wi
powinien wstrzyma  ruch kolejowy na bocznicy. 

4. c zdarzenie nale y poda  jego miejsce, czas, opis wypadku i jego skutki, przy czym brak 
mo liwo o ni

12.3. POST

1. Nadzoruj cy bocznic azie jego nieobecno ci inny 
pracownik z nadzoru, powinien wezwa : pogotowie ratunkowe, je eli w wyniku wypadku s   
poszkodowani, stra  po arn  w razie konieczno ci zapewnienia ratownictwa technicznego,  
chemicznego, ekologicznego i pierwszej pomocy medyc ci w przypadku: 
1) uwi zienia ludzi w uszkodzonym poje dzie lub braku do nich dost pu, 
2) po aru lub wybuchu. 

echaniu pojazdu  
 o wypadku najbli sz  jednostk  ustala  

zakres prowadzonych na miejscu wypadku czynno ci.  

2. Nadzoruj cy bocznic  lub w razie jego nieobecno ci inny pracownik z nadzoru, po uzyskaniu  
 zobowi

cicielowi bocznicy. 

12.4. POST POWANIE PO ZAISTNIENIU ZDARZENIA  

1. Powiadomiony o zdarzeniu nadzoruj cy bocznic  lub w razie jego nieobecno ci inny pracownik z 
 na miejsce zdarzenia. 

2. Do czasu przybycia na miejsce zdarzenia nadzoruj cego bocznic  lub w razie jego nieobecno ci 
innego pracownika z nadzoru, kieruj cy manewrami, prowadz cy pojazd kolejowy powinien: 
1) zamkn



SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o.
- 39 -

2) zabezpieczy  miejsce zdarzenia, 
3) udzieli  pierwszej pomocy rannym, 

 powstaniu i rozprzestrzenianiu si  po aru, 
5) zabezpieczy lady mog ce mie  znaczenie dla ustalenia przyczyny zdarzenia i nie dopu ci  ich 

do zatarcia, 
6) informowa  mistrza utrzymania ruchu mechanicznego lub w razie jego nieobecno ci innego  

pracownika z nadzoru  o fakcie i czasie przybycia n b ratowniczych oraz 
ich rodzaju. 

3. Nadzoruj cy bocznic  lub w razie jego nieobecno
zawiadamia centrum powiadamiania ratunkowego (telefon alarmowy 112), podaj c w miar  mo li-
wo ci informacje o: 
1) rodzaju zdarzenia i przybli onej liczbie poszkodowanych, 
2) uwi zieniu ludzi w uszkodzonym poje dzie lub braku do nich dost pu, 
3) po arze lub wybuchu b d  zagro eniu nimi. 

4. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, nadzoruj cy bocznic  lub w razie jego nieobecno ci inny  
pracownik z nadzoru, do czasu przybycia kieruj cego akcj  ratunkow  obejmuje kierownictwo a  
tak e: 

 i technicznego udzielaj cym pomocy  
poszkodowanym w zdarzeniu, 

2) sprawdza wykonanie przez kieruj cego manewrami czynno ci okre lone w pkt. 2, 
a ciwych jednostek ratowniczych na miejsce 

zdarzenia, 
4) zabezpiecza dokumentacj  zwi zan ch, 

zbiera informacje od 

5. Wykolejony tabor na torach bocznicy nie wolno wkoleja  do czasu przybycia komisji powypadkowej. 
Tabor wykolejony musi by
sprawdzeniu wyda dalsze dyspozycje.

6. Do czasu przeprowadzenia bada  diagnostycznych infrastruktury kolejowej, obj tej miejscem  
wypadku z taborem i usuni cia usterek w infrastrukturze spowodowanych wypadkiem, zabrania si
prowadzenia ruchu kolejowego po tej infrastrukturze.

12.5.

1. Nadzoruj cy bocznic  lub w razie jego nieobecno
uktura lub pracownicy uczestniczyli w zdarzeniu. 

2. Nadzoruj cy bocznic  obowi  o zdarzeniu: 
ytkownika bocznicy kolejowej, 

2) przewodnicz cego Pa
3) Urz

3. Nadzoruj cy bocznic  obowi zany jest powiadomi
od jego stwierdzenia: 
1) Przewodnicz cego Pa
2) Urz
3) Prokuratur  Rejonow , 
4) Komend  Policji.

12.6. POWANIA PRZEZ KOMISJ  KOLEJOW    

1. powania przez komisj  kolejow  okre cznik Nr 5.
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13.

13.1. TKOWYCH I W 
TRUDNYCH WARUNKACH. 

1. 

2) po stronie bocznicy kolejowej: 
- SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 55-080 K

kolejowych, tel. 577078202. 

2. W przypadku wyst pienia sytuacji wyj bie cz
przylegaj
drug  Stron . 

3. Strony ustalaj , e dla zdarze  maj cych znaczenie dla zachowania bezpiecze stwa i ci ci pro-
wadzenia ruchu kolejowego, a tak e bezpiecze stwa ludzi i mienia, powiadamia si  odpowiednio: 
1) po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: 

- 24 
2) po stronie bocznicy kolejowej SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 55-080 K ty 

-  Kierownik ds. kolejowych tel. 577078202. 

4. Podj cie i prowadzenie akcji ratunkowej zarz ciwej dla miej-
sca zdarzenia (powa nego wypadku, wypadku lub incydentu). 

5. Akcj  ratunkow  prowadzi si lonych w przepisach obowi zuj cych Stron . 

6. Strony zobowi zuj  si owa
wyst puj cych w obr

przylegaj cych do punktu styku w miar  posiadanych mo liwo ci technicznych. Koszty zwi zane z 
u yciem personelu, sprz tu i innych  wg odr bnych ustale
Stron.  

7. Za bezpiecze stwo po arowe i ochron rodowiska Strony odpowiadaj  w granicach swoich zarz -

8. zane z zapewnieniem sprawno ci kolei w zimie prowadzi si  w oparciu  
o Instrukcj  o zapewnieniu sprawno wych zasad 
okre ych obowi zuj c  na drogach kolejo-
wych zarz dzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Regulamin pracy bocznicy kolejo-
wej, obowi zuj cy na drogach kolejowych zarz dzanych przez SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o., 
ul. Fabryczna 1, 55-080 K .

9. Strony ponosz  odpowiedzialno  za zapewnienie sprawno

10. Koordynacj  w zakresie prowadzonej akcji zimowej sprawuj : 
1) ze strony PKP PLK S.A.: 

ds. in
2) ze strony bocznicy kolejowej SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 55-080 K ty 

-  Kierownik ds. kolejowych tel. 577078202. 

11. W przypadku wyst pienia utrudnie  eksploatacyjnych spowodowanych warunkami  atmosferycznymi 
Strony mog  zarz dzi  wprowadzenie niezb dnych zmian organizacji ruchu i ogranicze  w korzy-
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rz
drug  Stron . 

12. W przypadkach niezb cych 
do punktu styku Strony, po wzajemnym uzgodnieniu, mog  udzieli
posiadanych mo liwo ci technicznych. Koszty zwi zane z u yciem personelu, sprz tu i innych rod-

 wg odr bnych ustale  Stron.  

13.2. TRYB WYJA NIANIA PRZYCZYN POWA

1. Dla ustalenia przyczyn powa nego wypadku, wypadku i incydentu na drogach kolejowych przylega-
j cych do punktu styku, komisj  kolejow ciwa dla miejsca zdarzenia. 

2.  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktu-
ry i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powa
w transporcie kolejowym (Dz. U. z dnia 18 marca 2016 r. poz. 369). 

13.3. ZASADY WZAJEMNYCH ROZLICZE : 

1. Strony ponosz  odpowiedzialno  prawn  i finansow  za stan i sprawno  zarz dzanych przez sie-

2. e  oraz  uszkodze
przylegaj
do orzeczonego stopnia przyczynienia si . 

13.4.

1. Spory dotycz ce zagadnie  uj tych w pkt. 13.2 oraz 13.3, Strony zobowi zuj  si  rozstrzyga  w 
drodze negocjacji. 

2. Przy braku porozumienia w sprawach spornych, po wyczerpaniu mo liwo ci negocjacji, sprawa mo-
e by  skierowana na drog  post powania przed S ciwo
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14.

14.1. ZARZ
CZONA JEST BOCZNICA 

  

Lp. Nazwa i adres 
zarz dcy 

Nr 
telefonu 

Uwagi 

1 

PKP PLK S.A. 

ul. Parkowa 9 

tel. (74) 637-46-40 
fax (74) 637-46-53 

iz.walbrzych@plk-sa.pl

2 

  
PKP PLK S.A. 

ul. Stacyjna 1 
tel. (74) 637-46-00

14.2. PRZEWO CY BOCZNIC

Lp. Nazwa i adres 
przewo nika 

Nr 
telefonu 

Uwagi 

1 2 3 4 

1 

PKP CARGO S.A. 
DOLNO L

tel. (71) 717 78 09 
fax. (71) 717 58 06 

sekretariat.dolnoslaski@pkp-
cargo.eu

2 

  
PKP CARGO S.A. 

DOLNO L

ul. elazna 7 

  

3 
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15. POSTANOWIENIA KO COWE  

15.1. ROZDZIELNIK REGULAMINU 

1. cych egzem-
plarzach, z przeznaczeniem: 

Egzemplarz nr 1, 2, 3 - dla u ytkownika bocznicy. 

ejowych  
                                Sekcja Eksploatacji

Egzemplarz nr 6 - dla Urz du Transportu Kolejowego 

15.2. OBOWI  W TRE CI REGU-
LAMINU  

1. Niniejsze opracowanie powinno by  utrzymywane w stanie aktualnym przez u ytkownika bocznicy. 

2. Zmiany w regulaminie dotycz ce PKP PLK S.A  nale y wprowadza  po uprzednim ich uzgodnieniu  

3. Fakt dokonania okre lonej zmiany powinien by -
czonym do niniejszego Regulaminu i podany do wiadomo ci zainteresowanym pracownikom za 
podpisem na oddzielnym wykazie.  

15.3. OBOWI ZEK PRZYJ CIA TRE CI REGULAMINU DO WIADOMO CI  
I STOSOWANIA 

1. Niniejszy Regulamin pracy bocznicy kolejowej, obowi zuje od dnia zatwierdzenia go przez kierowni-
ka firmy SCHAVEMAKER Invest tenerowy, ul. Fa-
bryczna 1, 55-080 K ci w zakresie techniczno - ruchowym 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowi zuj cych 
bocznic zanych z prac  i eksploatacj  bocznicy,  

ci nadzoruj cego bocznic dze
firm zajmuj cych si  utrzymaniem nawierzchni torowej.  

3. Po zatwierdzeniu, niniejszego Regulaminu pracy bocznicy kolejowej, postanowienia jego nale y 
wdro y  do bie cego stosowania i przestrzegania. W tym celu nale y zorganizowa  szkolenia zain-
teresowanym pracownikom ze znajomo ci postanowie  niniejszego Regulaminu.  

4. Fakt przyj cia  niniejszego regulaminu do wiadomo zanych bezpo rednio 
z ruchem kolejowym na bocznicy, musi by

Regulaminu. 



SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o.
- 44 -

16.  TRE CI REGULAMINU  

Lp 

Zmiana 

Podpis 
wprowadza-

j cego 
zmianna stronie dotyczy 

podstawa jej 
wprowadzenia  

nr i data podsta-
wy 

obowi zuje od 
dnia 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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17. WYKAZ PRZYJ CIA DO WIADOMO CI REGULAMINU PRACY 
BOCZNICY  

LP Imi  i nazwisko Stanowisko Data Podpis 
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18. CZNIKI DO REGULAMINU  

18.1. ID 

em wybuchowym  

Klasa 2  Gazy  

we odczulone  

ce w zetkni ciu z wod  gazy zapalne  

ce  

Klasa 5.2  Nadtlenki organiczne  

ce  

ne  

r ce  
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18.2. O 
RYZYKA (TWR) 

alicza si  towary wymienione  
w poni szej tabeli, je eli s  przewo one w ilo ciach wi kszych ni  okre lone w tabeli. 

Klasa
Pod 

klasa

Ilo

Cysterna 
(litry)c)

Luzem 
(kg)d)

Sztuka 

(kg) 

1 

1.1 
wybuchowym 

a) a) 0 

1.2 
wybuchowym 

a) a) 0 

1.3 
wybuchowym grupy zgodno ci C 

a) a) 0 

1.4 wybuchowym UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0361, 
0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 i 0500 

a) a) 0 

1.5 
wybuchowym 

0 a) 0 

2 

gazy zapalne (kody klasyfikacyjne zawieraj ce 
tylko liter  F) 

3000 a) b) 

gazy truj ce (kody klasyfikacyjne zawieraj ce 
litery T, TF, TC, TO, TFC lub TOC), za wyj tkiem 0 a) 0 

3 
000 a) b) 

5.1 

ce grupy pakowania I 3000 a) b) 
nadchlorany, azotan amonu, nawozy zawieraj ce 
azotan amonu i azotan amonu jako emulsja, za-
wiesina 
lub el 

3000 3000 b) 

ce grupy pakowania I 0 a) 0 
ne kategorii A (UN 2814 i 2900) a) 0 0 

3000 A1 (w postaci specjalnej) lub
3000 A2

B(U), Typ B(M) lub Typ C 
r ce grupy pakowania I 3000 a) b) 

a) nie dotyczy, 
b) niezale nie od ilo ie stosuje si , 
c) warto  podana w tej kolumnie obowi zuje tylko wtedy, je

czonych do przewozu w cysternie, informacja w tej kolumnie nie obowi zuje, 
d) warto  podana w tej kolumnie obowi zuje tylko wtedy, je

puszczonych do przewozu towaru luzem, informacja w tej kolumnie nie obowi zuje. 
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18.3.
NACH WYMAGAJ NO CI 

Nr Symbol Opis 

1 

Napis informuj cy o konieczno ci ostro nego 
przetaczania. 

Umieszczony na ka dej cianie bocznej z le-

prawej strony. Na wagonach cysternach napis 
umieszczony na dennicach. 

2 

Zakaz naje d ania. 
Znaczenie znaku: 
- podj  specjalne rodki ostro no ci przy  

czaniu i rozrz dzaniu poci gu oraz w  
  celu ochrony wagonu, 
- wagon nie mo e naje d a  na inne wagony i 
  musi by  chroniony przed naje d aniem  
  przez inne pojazdy. 

3 

Zakaz staczania i odrzutu. 
Znaczenie znaku: 
- zakaz odrzutu i rozrz
- wagon musi by  przemieszczany przez 

lokomotyw  manewrow , 
- wagon nie mo e naje d a  na inne wagony 

i musi by  chroniony przed naje d aniem 
przez inne pojazdy. 
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4 

Znak ostrzegawczy na zbiornikach przezna-

-
czowym szeroko
zbiornika na wysoko ci jego osi poziomej. 

ca , ani stacza dowej oraz nic 
wolno stacza  i odrzuca  taboru na wagony 
oznaczone takim znakiem. 

5 

Znaki na wagonach z przewodem elektrycz-
nego ogrzewania informuj ce o przeznacze-
niu przewodu w zale no ci od wielko ci na-
pi cia (1000, 1500 lub 3000 volt) oraz rodza-
ju pr du stosowanego na liniach zelektryfi-
kowanych. Sprz gu rubowego mi dzy wa-

cza  przed rozcze-

przed niebezpiecze stwem pora enia pr -
dem elektrycznym. 
Znaki umieszcza si  na dolnej cz

a na wagonach nie maj
ro nych - na tablicy blaszanej. 

6 

Znak ostrzegawczy przed pora eniem pr -
szy 

stopie  lub szczebel drabinki znajduje si  na 
wysoko ci wi kszej, ni  po-
wierzchni
b) kolor znaku 

czerwony na jasnym tle dla taboru ist-
niej
umieszczana na wagonach bezpo red-
nio w pobli u stopni lub drabinek na ta-
kiej wysoko  zauwa-
ona przed zbli eniem si  pracownika 

do strefy niebezpiecznej, 
c) kolor znaku 

ru nowego oraz naprawianego, wielko

rym jest on umieszczony. 
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7 
33

1088
40 cm

gazy: skroplone, 
skroplone silnie 

puszczone 

pomara czowa tablica identyfikacyjna pas szeroko
mm 

8 

UN 1005 amoniak bez-
wodny 

UN 1017 chlor 

gazy zapalne 2F, 3F, 
4F 

UN 1079 ditlenek siarki, 
UN 1092 akroleina 
stabilizowana, UN 1230 
metanol 

UN 1131 disiarczek 
w gla, UN  1162 
dimetylodichlorosilan, 
UN 1250 
metylotrichlorosilan 

UN 1325 
kaprolaktam, UN 
1381 fosfor 
2304 naftalen 
stopiony, UN 2448 
siarka stopiona 

UN 1649 mieszanina 
przeciwstukowa do 
paliw silnikowych 

gra aj cy rodowisku 

r ce o kodzie 
C1, C3, CF1, CW1, 
CO1, CT1 

 pas szeroko
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18.4.

nr 1 

1.2, 1.3 

nr 1.4 

nr 1.5 nr 1.6 

                           

nr 2.1 
gazy zapalne                                                                                
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nr 2.2 
gazy niepalne nietruj ce 

nr 2.3 
gazy truj ce 

                               

nr 3  
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nr 4.1 

nr 4.2 

                                 

nr 4.3  
ce w zetkni ciu z wod   gazy zapalne 

nr 5.1  
ce 
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nr 5.2 
nadtlenki organiczne 

nr 6.1 
ce 

nr 6.2 
ne 

nr 7A nr 7B 
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nr 7C nr 7E 

rozczepialne 

nr 8 
r ce 

nr 9 i nr 9a 

pieczne 

Inne nalepki

Nr11 ci-
wie kontrastuj cym tle 

Nr13 Ostro nie przetacza
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Nr15 Zakaz odrzutu i staczania 

  

cy si , kruchy
Wagon wymaga ostro nego manewrowa-

nia. 

one w stanie 
podgrzanym.

nych o przekroczonej skrajni. 

aj ce rodowisku 

aj ce rodowisko 
wodne 

Symbol promieniowania 
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18.5. POWANIA PRZEZ KO-
MISJ  KOLEJOW    

1. Podj cie prac przez komisj

1) Komisja kolejowa prowadz ca post  si  na miejsce 
rzeprowadzenia ogl dzin i bada

cych do ustalenia okoliczno ci i przyczyn zdarzenia. 

o negatywnie na ustalenia komisji kolejowej, a 
l dzin i bada cych do ustalenia 

okoliczno ci i przyczyn wypadku lub incydentu mo e nast pi  na stacji postoju lub stacji 
docelowej poci gu, komisja kolejowa mo e odst pi  od udania si  na miejsce wypadku lub 
incydentu. Decyzj  w tym zakresie podejmuje przewodnicz cy komisji kolejowej, powiadamiaj c 
o wyznaczonym miejscu badania wypadku lub incydentu

3) Rodzaj i zakres bada  okre la przewodnicz

4) Komisja powinna wykona  mo liwie najwi ksz  liczb  bada  i ogl dzin w dniu zaistnienia 
wypadku, w tym bezwzgl dnie te badania i ogl niejszym terminie 
b dzie niemo liwe. 

2. Czynno ci komisji na miejscu wypadku kolejowego 

1) Na miejscu zdarzenia, w zale no ci zdarzenia, komisja kolejowa: 

a) ustala liczb  poszkodowanych oraz dokonuje wst pstwie 
wypadku lub incydentu; 

b) ocenia stan psychiczny i fizyczny oraz sprawdza 
mieli zwi zek z powstaniem wypadku lub incydentu; 

c) wyst puje o zbadanie stanu trze wo ci lub na obecno
 si  do powstania wypadku lub incydentu, przez Policj  lub inne uprawnione 

by; 

d) opisuje miejsce wypadku lub incydentu, ze szczeg dnieniem rozmieszczenia 
a si

przed wypadkiem lub incydentem oraz po nim; 

enia urz dze cego 
poci lnym uwzgl dnieniem pozycji 
nastawnika jazdy i hamulca; 

f) sprawdza zapisy w dokumentach zwi zanych z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz 

istotne dla wyja nienia przyczyn zdarzenia nale y zabezpieczy
post powania; 

g) zleca odczytanie i zabezpieczenie na potrzeby post dze  rejestruj cych 
przez wyznaczonego przez komisj  kolejow  pracownika przewo nika kolejowego u ytkuj cej 
urz dzenie rejestruj ci nale y dokona

jduj cych si  na poje dzie kolejowym, 
urz dze  rejestruj cych stany awaryjne w pojazdach kolejowych, stany urz dze  sterowania 
ruchem kolejowym, czynno

h) sprawdza stan o , jak 

 funkcjonowania urz dze  sterowania ruchem i ich zabezpieczenia,  
a tak ch oraz 
urz dze czno ci; 

j) bada stan nawierzchni kolejowej; 

 pojazdu kolejowego na miejscu zdarzenia, mierz c wst pnie parametry 
profilu okr enie ma
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l) okre ieczenia, nadawc
ewentualn  obecno

m) okre la warunki atmosferyczne istniej ce w czasie zdarzenia. 

2) W zale no ci od okoliczno ci zdarzenia komisja kolejowa mo e da  od przewo nika 
kolejowego sporz dzenia 
manewrowym cznika. 

3) Po dokonaniu ogl dzin i bada  na miejscu wypadku b d  incydentu, komisja kolejowa sporz dza 
dzin miejsca wypadku lub incydentu cznika. 

la si
wypadku lub incydentu. Je  na taki tryb 
post a wypadku lub incydentu mo na 
ograniczy nie funkcj  przewodnicz cego komisji. 

5) Komisja sporz dza dokumentacj  fotograficzn  zdarzenia stanowi c
ci w 

 do powstania wypadku  lub incydentu. 

6) Wszyscy pracownicy kolejowi obecni na miejscu wy  jego 
strony i wykonuj  prace na jego miejscu, powinni by  wskazani w Protokole ogl dzin miejsca 
wypadku lub incydentu. 

7) Zapis urz dzenia rejestruj cego pr dko  zdejmuje maszynista lub przedstawiciel przewo nika 
kolejowego w obecno  przewodnicz cego, 
dokonuj c nast puj

a) zakresu pr dko ci urz dzenia rejestruj cego, 

b) daty i godziny zdj cia zapisu, 

c) numeru poci gu, 

d) serii i numeru lokomotywy oraz macierzystego zak

e) imienia i nazwiska maszynisty oraz miejsca zatrudnienia, 

g) innych danych zgodnie z wewn trzn  instrukcj , obowi zuj c  u eksploatuj cego pojazd. 

Dokonane zapisy nale y potwierdzi cznymi podpisami. Nale  dokona  odpo-
dem. 

8) Odczytu i opisu ta my lub innego urz dzenia rejestruj cego pr dko  pojazdu kolejowego 
dokonuje posiadaj ciwe kompetencje, wskazany przez przewodnicz
kolejowej, pracownik przewo nika kolejowego lub inny specjalista. 

3. 

1) Badaj c okoliczno ci i przyczyny  wypadku, w zale no ci od potrzeb, nale ci 
dokona : 

acownika maj cego zwi zek  
z wydarzeniem.  

wo y 
podda  go badaniu na zawarto -
cych). Badaniu na zawarto  alkoholu w organizmie nale y podda
rzy nie okazuj wo ci, ale maj  zwi
Komisja ma obowi zek zarz dzi  przeprowadzenie udokumentowanych bada  stanu trze wo-
ci, je eli nie wykonano ich przed jej przybyciem. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ko-

badania zawarto ci alkoholu w organi-
zmie, podlegaj  kontrolnemu badaniu profilaktycznemu. Badania przeprowadza si
ciwych terenowo kolejowych o rodkach medycyny pracy na podstawie skierowania wydane-

go przez pracodawc . Pracownicy ci podlegaj  powypadkowym badaniom psycholo-
gicznym wykonywanym w wyspecjalizowanej jednostce medycznej. Wyniki bada  nale y do-

czy  do akt osobowych pracownika, a kopi  do akt dochodzenia. 
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b) zabezpieczy  istotne dokumenty wypadku oraz dokona

 w dokumentach (dziennikach ruchu, ksi to
rozkazach pisemnych, ksi kach kontroli urz dze  sterowania ruchem, dziennikach 
ogl
przejazdowych, raportach z jazdy, na ta mach lub innych no
pr dko ci, ksi dem itp.),  

 nagra

c) sprawdzenie zgodno dzeniach rejestruj cych  
z czasem rzeczywistym; 

ci funkcjonowania stacyjnych i liniowych urz dze  sterowania 
i d wigniach, urz dze czno ci,  

czno ci poci dze  rejestruj cych; 

e) w przypadku przypuszczenia, e jedn  wadliwe 
dze  srk, przewodnicz cy komisji winien zarz dzi

protokole z bada  nale y odnotowa  rodzaj i klas  przyrz
wykonuj ce pomiary; 

f) ustali  czy poci kszej 
dozwolonej pr dko ci dla danego miejsca zdarzenia; 

i dodatkowego zaworu maszynisty, hamulca r cznego, stanu plomb urz dze  bezpiecze stwa 
ruchu, pr dko ciomierza; 

no
raz 

wyja czania, sprawdzenia, czy nie nast cie 
wody w zbiorniku odwadniaj cym lub w przewodzie hamulcowym, miejsce i wyniki ostatniej 

 sporz dza 
cznika; 

a w tym: stanu i zu
a, podsypki; 

j) pomiaru szeroko ci  
bez obci enia w odst pach co  

ci 
pionowych toru; 

k) w przypadku wykolejenia na rozje dzie lub skrzy

enia zwrotnic na rozje enia 
zwrotnic spr ynowych, wykolejnic, 

 okre lenia stanu i stopnia zu  i 

lonych w arkuszu badania technicznego rozjazdu,  
e okre lone  

w stosownych instrukcjach, odnosz ce si
mog cych mie

 pojazdu kolejowego z nap dem. Ze wzgl du na dost pno  miejsc 
pomiarowych na poje wem toru, 

 wymaganiom, powinno odbywa  si  w trzech miejscach: 

y mierzy  wst pne parametry profilu obr ci 
obrze a, szeroko ci obrze a, stromo ci obrze a), wysoko  ewentualnego nawisu na 

prowadz cej obrze a powy enie ma nic oraz 

y sprawdzi
spr ynowania, 
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 na torze wyposa y sprawdzi
pnie na miejscu wypadku. 

y wpisa entacji 
przegl ystemu Utrzymania danego po-
jazdu kolejowego. 
W razie potrzeby pojazd kolejowy z nap dem nale y podda
na stanowisku diagnostycznym. 

m) ogl ci: 

 wst pnie na miejscu wypadku: 

    ustalenia termin i miejsca ostatniej, wykonanej naprawy okresowej oraz bie cej z 
czeniem z ruchu, 

    ustalenia stanu (braku) wyposa enia i zabezpieczenia cz
ci

    pomiaru profilu obrze a obr  obrze a, szeroko
obrze a, stromo  obrze

    ustalenie wielko

spr ynowania, 

 na stanowisku naprawczym wyposa niki  
i oprzyrz dowanie pomiarowo-kontrolne: 

owych, 

cych i sposobu ich smarowania, 

wych, 

nych pomi dzy korpusami ma nic  
a prowadnikami, 

n) po wstawieniu taboru na tor nale y zmierzy nic  wysoko
s siaduj cych ze sob siednich nie wykolejonych), 

o) w razie potrzeby dokona , 

p) ustali ycie zabezpieczony oraz osygnalizowany tak  
od strony toru jak i od strony drogi, czy maszynist
przejazdu zamkn  zbada  widoczno
poci ci ze 
stanowiska kieruj cego pojazdem drogowym (przejrzysto

czone radio, uchylona szyba itp.) oraz stan jezdni, drogi, pomostu, 
przejazdu w poziomie szyn, 

q) w razie po aru w wagonie ustali  wagon, 

ewentualn  obecno  konwojenta. 

W razie po , traw lub torowisk znajduj cych si  w granicach obsza-
ca pasa przeciwpo arowego, ustali  od 

 po o-
ko  si  wyja ni  przyczyn  po aru, ponadto poleci  zbadanie 
przyrz po arem prze-
je d u miejsca po aru. Okre li aru. 

2) Je  cz ci taboru (sprz g, o nicze itp.) 
lub uszkodzeniem urz dze  nawierzchni (szyny, cz ci rozjazdu) nale y sporz dzi  szkic 
przekroju urwanej cz ci z uwidocznieniem rodzaju i rozmiaru p kni
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3) Je eli istniej  uzasadnione podejrzenia, 
y sporz dzi  szkic stanu 
ciwo

Ponadto nale y ustali  zauwa o-
ne przez pracownika kolejowego przyjmuj  do przewozu, czy te

  przy-
czyn  wypadku nie powinny by  przemieszczane przed dokonaniem ogl dzin przez przedstawi-
ciela przewo nika kolejowego. 
Je eli w czasie ogl dzin miejsca wypadku stwierdzi si , e nast ) 

y ustali  skutki wypadku, aby nie spowodowa  wi kszych 

4) Komisja kolejowa mo e zarz dzi  wykonanie po wypadku lub incydencie bada  budowli i 
urz dze  przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego ora
zakresie okre lonym w przepisach wewn trznych u ytkownika bocznicy kolejowej lub 
przewo nika kolejowego. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz cy komisji kolejowej, po 

e zarz dzi  wykonanie bada  innych ni  okre lone w 
przepisach, je eli jest to konieczne do ustalenia przyczyn wypadku lub incydentu. 

5) Komisja kolejowa mo e wnioskowa  o wykonanie ekspertyzy w celu przeprowadzenia 
. Wykonanie jej zleca jednostka posiadaj cego 

ekspertyzie pojazdu kolejowego, obiektu budowlanego lub infrastruktury kolejowej. 

6) Je eli przedmiotem ekspertyzy jest ocena wzajemnego od
kolejowych i infrastruktury kolejowej, wykonanie ekspertyzy zleca u ytkownik bocznicy kolejowej. 

7) Ekspertyzy, mog  wykonywa cznie jednostki uprawnione, posiadaj ce odpowiednie 
kompetencje techniczne i niezale ne od stron wypadku lub incydentu. 

8) U ytkownik bocznicy, na wniosek komisji kolejowej i przy jej udziale, sporz
miejsca wypadku lub incydentu, ze wskazaniem kilometra u oraz danych istotnych dla ustalenia 

wska
chu, taboru (z uwzgl dnieniem jego kierunku jazdy) oraz 

9) Wszelkie badania wykonywane poza miejscem wypadku wymagaj  udokumentowania, w tym 
wykonania dokumentacji fotograficznej. 

10) Po dokonaniu ogl dzin i bada  na miejscu zdarzenia komisja sporz dza: 

a) dzin miejsca wypadku lub incydentu

b) pisemn  ocen .  

4. Wst pna analiza wypadku kolejowego 

1) Je eli post powanie jest prowadzone w sprawie wypadku, komisja kolejowa, na podstawie 
wych ogl dzin i bada , dokonuje 

wst pnej analizy wypadku i sporz dza pisemny plan prowadzenia dalszego post powania, 
zawieraj ci: 

nych maj cych zwi zek ze zdarzeniem lub 
cych wiadomo ci o zdarzeniu; 

b) plan czynno ci, jakie nale y przedsi wzi  dla wyja nienia wszelkich okoliczno ci zdarzenia, 
w tym wykonania bada  poza jego miejscem. 

2) Przewodnicz cy komisji kolejowej mo e zdecydowa  o odst pieniu od sporz dzenia planu, o 
aj

wskazuje na przebieg i przyczyny wypadku oraz umo
ko cowych. 

3) Komisja kolejowa mo  si
stron wypadku o skierowanie przed komisj  okre

 o dostarczenie 
ci potrzebnych do przeprowadzenia post powania. 
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4) W razie potrzeby komisja powinna dokona : 

a) wizji lokalnej w celu ustalenia okoliczno ci powstania i przebiegu wypadku, przy 
uwzgl wypadek. 

Wizji lokalnej nale y dokonywa ypa-
dek. Nale y wi c przy tym uwzgl dni  por  doby, o wietlenie, warunki atmosferyczne, wza-
jemne usytuowanie taboru itp. 

b) ogl dzin urz dze , maj cych zwi zek z wypadkiem dla zbadania i wyja nienia okoliczno ci 
maj

wiadcze  potrzebnych do wy ci istotnych dla 
sprawy. 

Czynno ci te mog  by eli wymagaj  one odpowiednich 
 wykonywa  te czynno ci. 

pnych, okre

e) zaleca si  przy wizji lokalnej, ogl dzinach urz dze
ywa  kamery lub aparatu fotograficznego.

5. Ustalenia ko cowe 

1) Po zako czeniu post powania dowodowego komisja kolejowa dokonuje analizy ko cowej,   
ustalaj c: 

a) przyczyny zdarzenia; 

b) ko cow  kwalifikacj  przyczyny bezpo redniej wypadku lub incydentu i jej kategori ; 

c) wnioski zapobiegawcze. 

2) Komisja kolejowa, w zale no ci od dokonanych ustale , okre la przyczyny wypadku lub 
incydentu, w tym: 

a) przyczyn  pierwotn  - stanowi c  pocz tek ci
powstania zdarzenia; 

b) przyczyny bezpo rednie - stwarzaj ce stan bezpo redniego zagro enia bezpiecze stwa ruchu 
kolejowego i stanowi ce warunek konieczny powstania zdarzenia; 

c) przyczyny po rednie - pozostaj ce w zwi zku przyczynowym ze zdarzeniem i maj
na wielko

d) przyczyny systemowe - zwi zane ze stosowaniem uregulowa  prawnych, systemu 
zarz dzania bezpiecze
wewn cych w zdarzeniu. 

3) Ko cow  kwalifikacj  przyczyny bezpo redniej zdarzenia oraz jej kategori  okre
cznika. 

4) Po dokonaniu ustale pracowuje wnioski 
zapobiegawcze, przy uwzgl dzania bezpiecze stwem, 

trznych, maj ce na celu, tam gdzie jest 
to uzasadnione, ograniczenie poziomu ryzyka zwi

owa winna okre li  jednostki organizacyjne 
odpowiedzialne za ich wdro enie. 

powania komisja kolejowa sporz dza  ko cowych
cznika). 

 ko cowych podpisuj  przewodnicz
zamieszczaj c podpis i dat . 

7) Kopi  ko

 obowi
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b) jednostce nadrz dnej nad jednostk  organizacyjn
w komisji kolejowej, przewodnicz cemu PKBWK, oraz Prezesowi UTK - w terminie 7 dni od 

c) je ciwym miejscowo: komendzie Policji oraz komendzie 
Pa stwowej Stra y Po arnej. 

8) Post powanie powinno by  zako nia. 

9) Terminem zako czenia post  ko cowych przez  
komisj  kolejow . 

10) W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przewodnicz cego komisji kolejowej, Prezes UTK 
mo y  termin zako czenia post powania. 

11) Komisja kolejowa sporz dza raport z post powania zawieraj cy zalecenia w zakresie poprawy 
bezpiecze stwa oraz zapobiegania powa nym wypadkom, wypadkom lub incydentom, 
przyjmuj  w tym zakresie.  

12) Zalecenia w zakresie poprawy bezpiecze stwa oraz zapobiegania powa nym wypadkom, 
wypadkom lub incydentom nie mog  obejmowa  ustalania winy lub odpowiedzialno ci. 

cznika) z post powania w sprawie wypadku lub incydentu 
kolejowego podpisuje w imieniu Komisji jej przewodnicz cy, po przyj ciu przez Komisj
w tym zakresie. 

14) Akta zako czonego post powania, wraz z odpisami wydanych w sprawie decyzji oraz 
stawiciel 

bnymi przepisami dotycz cymi archiwizacji. 
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GU nr ........ /  
1)

sporz dzony dnia ....................... o godz. ........ nym, po-
sterunku odst powym, km szlaku1) ............................. z powodu niezatrzymania si

..... m poza wymagane miejsce zatrzymania. 

1. Dane o poci

  
w metrach

Liczba 
osi 

Masa 
brutto 
(ton) 

Masa hamuj ca 

Uwagi wymagana rzeczywista

% ton ton 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Seria i numer 
pojazdu z nap -

dem  
(i innego) 

Ci nienie powie-
trza w przewodzie 

cowym wg wska-
za

j cych  
(np. wstawek hamul-

cowych -  
gor ce, letnie, zimne) 

Hamulec r czny 
(sprawny, nie-

sprawny) 

Czy r czny 

u yty  
(tak, nie)1)

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Kolejny 
wagon od 
pojazdu z 
nap dem 

Seria Numer
ny

Hamulec 
czony 

(tak, nie)1)

Wagon 
oklejony 
nalepk

niezdatny 
do u
(tak, nie)1)

Masa 
hamuj ca 
wagonu
w tonach 

Hamulec nasta-
wiony na przebieg 

hamowania 

Stan eleme
hamuj cych 

(np. wstawek 
hamulcowych - 
gor ce, letnie, 

zimne) 

Uwagi 

ny
P, R, G, 
R + Mg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

__________________ 
1) Niepotrzebne skre li . 
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Pr dko  poci gu 
rzeczywista ........ km/godz., 

z jak  poci
lub innego odpowiadaj cego mu miejsca 

przedstawiciel 
przewo nika

  

Tre
parafuje

  

przedstawiciel zarz dcy infrastruktury 
lub u ytkownika bocznicy kolejowej 

Zastrze , nazwisko, stanowisko, podpis) : 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................



SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o.
- 66 -

dzin miejsca wypadku lub incydentu  

DZIN MIEJSCA  
WYPADKU/INCYDENTU1) KOLEJOWEGO2)

sporz dzony dnia ......................... w ..........................................w zwi zku z wypadkiem/ 
incydentem 1) ...................................................................................................za

ku / bocznicy 1) ......................................w 
torze .........  km ................linii ...................................przez komisj  kolejow
Lp. Imi  i nazwisko Funkcja Jednostka 

organizacyjna
Stanowisko

1. przewodnicz cy   

2. 

3. 

4. 

I. Opis miejsca wypadku lub incydentu - usytuowanie, stan urz dze  oraz opis 
dokumentacji dost pnej na miejscu zdarzenia 

1. Urz dze : 
a) na posterunku ruchu (pulpit nastawczy, aparat bl

urz dzenia ERTMS itp.): 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

b) na gruncie: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

c) urz dze  wewn trznych (przeka
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

ynieryjnych: 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

dze : 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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4. Sieci trakcyjnej (zasilaj cej): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

5. Urz dze czno

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

6. Zapisy w dokumentacji maj cej zwi zek z wypadkiem (techniczno-ruchowa, 

pojazdowa itp.): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

II. Warunki pogodowe: 

pora dnia .............................. zachmurzenie .............................. 

opady .............................. temperatura .............................. 

widoczno .............................. .............................. 

inne zjawiska ..............................

III. Okoliczno ci powstania zdarzenia (miejsce, czas,  mechanizm zdarzenia, 
uczestnicy zdarzenia, dane o  poci gu, taborze manewruj cym, wagonach, 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

IV. Skutki: 

1. Poszkodowani w zdarzeniu: 

Kategoria poszko-
dowanych 

Zabitych Ci ko 
rannych 

Rannych

a) pasa erowie     
b) cznie z 

pracownikami podwyko-
    

c) u
kolejowo-drogowych lub 
przej

    

d) osoby nieuprawnione do 
przebywania na obszarze 
kolejowym 

    

e) inni     
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f) informacje o poszkodowanych: 
 ........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Okre lenie strat i szacunkowej warto
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

3. Ograniczenia w ruchu poci
................................................................................................................................. 

V. Przeprowadzone badania: 

1. Wyniki bada  trze wo ci lub na obecno
zdarzenia:
.................................................................................................................................

czeniu):
.................................................................................................................................

rozpocz
.......................... 

......................................................... 

2. pogotowia ratownictwa technicznego ...................................................................... 

3. pogotowia technicznego .......................................................................................... 

4. pogotowia sieciowego ............................................................................................. 

5. pogotowia drogowego ............................................................................................. 

6. jednostek stra y przeciwpo arowej ......................................................................... 

VII. Wst pne ustalenia komisji kolejowej:
1. Przyczyna zasadnicza wypadku / incydentu1): 

................................................................................................................................. 
kategoria ................................................................................................................. 

2. Przyczyna pierwotna wypadku / incydentu1): 
................................................................................................................................. 

3. Przyczyny po rednie wypadku / incydentu1): 
 ................................................................................................................................  

4. Przyczyny systemowe wypadku / incydentu1): 
 ................................................................................................................................  

VIII. Zalecenia komisji kolejowej wymagaj ce podj :
  

............................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  
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IX. Ustalenia dotycz ce dalszej pracy komisji kolejowej:

1. Dalsze post powanie b dzie prowadzone przez komisj  kolejow
 ............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................ 

i terminie ich przekazania: 
......................................................................................................................................  
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

X. Praca komisji: od godz. .............. dnia ....................do godz. ........... dnia ................. 

XI. Pozostali pracownicy stron wypadku / incydentu1) obecni na jego miejscu: 

1. ...................................................... 
2. ...................................................... 
3. ...................................................... 
4. ...................................................... 
5. ...................................................... 
6. ...................................................... 

  
 ...........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................... 

XIII. Adresaci otrzymuj cy zawiadomienie pisemne o wypadku / incydencie1):
  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  

  
 ...........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................  

XV. Zastrze , nazwisko, stanowisko, podpis):
  
 ...........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
________________________ 
1) Niepotrzebne skre li . 
2)  w przypadku zwi zku przyczynowego z badanym wypad-

y je przekre li
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Kwalifikacja przyczyny bezpo redniej zdarzenia oraz jej kategorie  

I. Kwalifikacja przyczyny bezpo redniej powa nego wypadku/wypadku oraz jej 
kategorie  

Lp. Kwalifikacja przyczyny bezpo redniej Kategoria

1 2 3 

1 
Inne ni  poni enie si  kilku przyczyn jednocze nie, two-
rz ne przyczyny 

*00 

2 
Wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zaj ty, zamkni ty albo przeciwny do zasadniczego 

ciwym 
*01 

3 Przyj cie pojazdu kolejowego na stacj  na tor zamkni ty lub zaj ty *02 

4 
Wyprawienie, przyj onej niezabezpie-

dze  sterowania ruchem kolejowym 
*03 

5 
Niezatrzymanie si
winien si  zatrzyma , albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia 

*04 

6 
Niezachowanie ostro no ci po mini ciu przez pojazd kolejowy samoczynnego semafora od-
st powego wskazuj tpliwy po uprzednim zatrzymaniu si *05 

7 Przekroczenie najwi kszej dozwolonej pr dko ci jazdy *06 
8 Wykonanie manewru stwarzaj cego zagro enie bezpiecze stwa ruchu poci
9 Zbiegni cie pojazdu kolejowego *08 

10 
nie

tu(w tym maszyn drogowych) na torze lub w skrajni po-
jazdu kolejowego lub najechanie pojazdu kolejowego na elementy budowli 

*09 

11 

ego z nap dem, pojazdu  kolejowego 
 najechanie na przedmiot stanowi cy cz  kon-

strukcyjn  pojazdu kolejowego z nap dem, pojazdu kolejowego specjalnego przeznaczenia) 
dze  umo liwiaj cych 

kontrol  prowadzenia pojazdu kolejowego (ERTMS) 

*10 

12 
ak e najechanie na cz  konstrukcyjn

wagonu) 
*11 

dze  sterowania ruchem kolejowym *12 

14 
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inn  przeszkod  hamulco-
w owy, pocztowy) 

*13 

15 Zamach zbrodniczy *14 

16 
Przedwczesne rozwi zanie drogi przebiegu lub uchylenie zamkni enie zwrotnicy 
pod pojazdem kolejowym 

*15 
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ciwe zestawienie poci

18 ci w czynno ciwe zestawienie poci gu *17 

19 
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inn  maszyn  drogow , maszyn  rolni-
cz ) lub odwrotnie na przeje dzie kolejowo-drogowym z rogatkami (kat. A wg metryki prze-
jazdowej) 

*18 

20 
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inn  maszyn  drogow , maszyn  rolni-
cz ) lub odwrotnie na przeje dzie kolejowo-drogowym wyposa onym w samoczynny system 
przejazdowy z sygnalizacj wietln  i rogatkami (kat. B) 

*19 

21 
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inn  maszyn  drogow , maszyn  rolni-
cz ) lub odwrotnie na przeje dzie kolejowo-drogowym wyposa onym w samoczynny system 
przejazdowy z sygnalizacj wietln  i bez rogatek (kat. C) 

*20 

22 
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inn  maszyn  drogow , maszyn  rolni-
cz ) lub odwrotnie na przeje dzie kolejowo-drogowym niewyposa onym w system przejaz-
dowy (kat. D) 

*21 

23 
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inn  maszyn  drogow , maszyn  rolni-
cz ) lub odwrotnie na przeje dzie kolejowo-drogowym u ytku prywatnego (kat. F) 

*22 

24 
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inn  maszyn  drogow , maszyn  rolni-
cz ) lub odwrotnie poza przejazdami kolejowo-drogowymi na stacjach i szlakach lub na torze 
komunikacyjno-dojazdowym do bocznicy 

*23 

25 Po ar w poci dzie kolejowym *24 

26 
Po ar w obiekcie budowlanym itp. w granicach obszaru kolejowego, po ar lasu w granicach 
do ko ca pasa przeciwpo arowego, po
kolejowego 

*26 

27 Eksplozja w poci dzie kolejowym *27 
28 Kl ski , zaspy nie ne, zatory lodowe, huragany, osuni cia si  ziemi) *28 

29 
Katastrofy budowlane w bezpo rednim s
normalny ruch poci

*29 

30 

liwe, chuliga skie lub lekkomy lne wyst pki (np. obrzucenie poci gu kamieniami, kra-
dzie d enie przeszkody na 
torze, dewastacja urz dze czno ci, sterowania ruchem kolejowym lub 
nawierzchni oraz ingerencja w te urz dzenia) 

*30 

31 
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na przeje dzie 
kolejowo-drogowym lub przej ciu strze onym 

*31 

32 
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na przeje dzie 
kolejowo-drogowym z samoczynnym systemem przejazdowym(kat. B, C) 

*32 

33 
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas prze
przejazdach kolejowo-drogowych i przej ciach 

*33 

34 
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami 
kolejowo-drogowymi lub przej ciami na stacjach i szlakach 

*34 

35 
Zdarzenia z osobami zwi zane z ruchem pojazdu kolejowego (wskakiwanie, wypadni cie z 
poci hamowanie pojazdu kolejowego) 

*35 

36 
Zignorowanie przez prowadz cych wjazdu na prze-
jazd kolejowo-drogowy i uszkodzenie rogatki lub syg

*36 

37 Rozerwanie si  poci i

38 
dze  przeznaczonych doprowadzenia ruchu kolejo-

*38 

39 
Wjazd pojazdu kolejowego korzystaj cego z zasilania w energi  trakcyjn z sieci trakcyjnej na 
niezaj ty tor niezelektryfikowany 

*39 

40 
Niekontrolowane uwolnienie si  towaru niebezpiecznego z wagonu lub opakowania wymaga-
j enia po arowego, che-
micznego, biologicznego na stacji lub na szlaku 

*40 

Dla zakwalifikowania powa nego wypadku lub wypadku do okre lonej kategorii zale nej od ustalonej przyczyny 
bezpo redniej jego powstania nale y odpowiednio: 
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1) dokona  wyboru grupy w zale no li  oznaczenie literowe 
odpowiadaj ce tej grupie nast puj

2) dokona  wyboru kwalifikacji przyczyny bezpo redniej oraz okre li  odpowiadaj c  tej przyczynie kategori
liczbow ; 

3) zakwalifikowa  zdarzenie poprzez wstawienie w miejsce oznaczenia * liczby odnosz cej si  do kategorii 
okre lonej wy ej przyczyny bezpo redniej. 

1) dla powa nego wypadku spowodowanego w wyniku przyj gu)na stacj  na tor 
zaj A02; 

2)  pojazd kolejowy stoj cy na torze zaj tym, z przyczyny 
B02. 
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II. Kwalifikacja przyczyn incydentu oraz ich kategorie

 Lp. Kwalifikacja przyczyny Kategoria
1 2 3 

1 
Wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zaj ty, zamkni ty albo przeciwny do zasadniczego 

ciwym 
C41 

2 Przyj cie pojazdu kolejowego na stacj  na tor zamkni ty lub zaj ty C42 

3 
Wyprawienie, przyj onej, niezabezpie-

dze  sterowania ru-
chem kolejowym 

C43 

4 
Niezatrzymanie si
winien si  zatrzyma , albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia 

C44 

5 Przekroczenie najwi kszej dozwolonej pr dko ci jazdy C45 
6 Wykonanie manewru stwarzaj cego zagro enie bezpiecze stwa ruchu poci
7 Zbiegni cie pojazdu kolejowego C47 

8 
Przedwczesne rozwi zanie drogi przebiegu lub uchylenie zamkni enie zwrotnicy 
pod pojazdem kolejowym 

C48 

ciwe zestawienie poci gu C49 

10 
ci w czynno

C50 

11 
Uszkodzenie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, sieci ciwe wyko-

tu 
(w tym maszyn drogowych) na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego 

C51 

12 

dze  sterowania ruchem kolejowym powoduj ce: 
pu blokady liniowej, zaj tego przez pojazd kolejowy,

onej drodze 
dze  niezaj to

dze  blokady stacyjnej lub liniowej, 
nieostrzeganie i niezabezpieczenie u giem zbli aj cym si
do przejazdu kolejowo-drogowego lub przej cia wyposa onego w system przejazdowy 

C52 

13 

ego z nap dem, pojazdu kolejowego 
specjalnego przeznaczenia powoduj ce konieczno czenia z ruchu na skutek wska-
za  przez urz dzenia detekcji stanu awaryjnego taboru, potwierdzonych w warunkach warsz-
tatowych (gor ce ma nice, gor cy hamulec skutkuj cy przesuni t  obr cz ), a tak e innych 
usterek w pojazdach kolejowych b d cych w ruchu zauwa
p kni ty resor) 

C53 

14 

ce konieczno czenia z 
ruchu na skutek wskaza  przez urz dzenia detekcji stanu awaryjnego taboru, potwierdzonych 
w warunkach warsztatowych (gor ce ma nice, gor cy hamulec skutkuj cy przesuni t  obr -
cz ), a tak e innych usterek w pojazdach kolejowych b d cych w ruchu zauwa onych przez 

C54 
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15 
Po ar w poci gu lub w poje dzie kolejowym niepowoduj cy negatywnych 
lub rodowiska, bez poszkodowanych 

C55 

16 
Po ar obiektu budowlanego i ro linno ci w bezpo rednim s

 normalny ruch kolejowy 
C57 

17 
Niekontrolowane uwolnienie si  towaru niebezpiecznego z wagonu lub opakowania wymaga-
j enia po arowego, che-
micznego, biologicznego na stacji lub na szlaku 

C59 

18 
Najechanie pojazdu kolejowego na przeszkod  hamulcow owy, pocz-
towy itp.) bez wykolejenia lub poszkodowanych 

C60 

19 Zamach zbrodniczy C61 
20 Kl ski , zaspy nie ne, zatory lodowe, huragany, osuni cia si  ziemi) C62 

21 
Katastrofy budowlane w bezpo rednim s
normalny ruch poci

C63 

22 

liwe, chuliga skie lub lekkomy lne wyst pki (np. obrzucenie poci gu kamieniami, kra-
dzie d enie przeszkody na 
torze, dewastacja urz dze czno ci, sterowania ruchem kolejowym lub 
nawierzchni oraz ingerencja w te urz dzenia), bez poszkodowanych lub negatywnych konse-
kwencji dla mienia lub rodowiska, stanowi ce zagro enie dla pasa
poci gu 

C64 

23 

Zdarzenia z osobami zwi zane z ruchem pojazdu kolejowego (przechodzenie przez tory na 
przejazdach kolejowo-drogowych i przej ciach lub poza nimi, wskakiwanie, wypadni cie z 
poci gu lub pojazdu kolejowego, potr ne 
hamowanie pojazdu kolejowego),bez poszkodowanych lub negatywnych konsekwencji dla 
mienia lub rodowiska 

C65 

24 
Niezatrzymanie si  pojazdu drogowego przed zamkni t  rogatk )i uszkodzenie jej 

ce o nadje d a-
j cym poci gu, bez kolizji z pojazdem kolejowym 

C66 

25 
dze  przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub 

C67 

26 
Rozerwanie si  poci iegni cia wago-

C68 

27 
Inne ni  powy enie si  kilku przyczyn jednocze nie, two-
rz ne przyczyny 

C69 

  
Dla zakwalifikowania incydentu do okre lonej kategorii zale nej od ustalonej przyczyny bezpo redniej jego po-
wstania nale y dokona  kwalifikacji przyczyny oraz okre li  odpowiadaj c  tej przyczynie kategori  literowo-
liczbow . 

Dla incydentu kolejowego spowodowanego w wyniku chuliga skiego obrzucenia poci gu kamieniami bez nega-
C64. 
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 ko cowych 

 KO COWYCH1) 

sporz dzony dnia ..................................... w ......................................................... w zwi zku 

z wypadkiem / incydentem2)

.................................................................................................kateg

 stacji / szlaku / bocznicy2)............................. 

w torze / rozje dzie2) ............... km ........ linii ........... na obszarze zarz dcy infrastruktury 

/ u ytkownika bocznicy kolejowej2) ....................................................................jednostka 

organizacyjna zarz dcy infrastruktury / u ytkownika bocznicy kolejowej2 ciwa dla 

miejsca zdarzenia ....................................................................................................przez 

komisj  kolejow

Lp. Imi  i nazwisko Funkcja Jednostka 
organizacyjna

Stanowisko

1. przewodnicz cy   

2. 

3. 

4. 

Przewodnicz

t powania: 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

zanych ze zdarzeniem: 

cznie z podwykonawcami: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

2.1.2. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 
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ktury i taboru: 
2.2.1. system sygnalizacji, sterowania ruchem i zabezpiecze : 

............................................................................................................................. 
miejscem powstania zdarzenia 

a  do miejsca zdarzenia: 
............................................................................................................................ 

2.2.3. urz czno ci: 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 
2.2.5. pojazdy kolejowe: 

............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
2.4. Analiza dokumentacji prowadzenia ruchu kolejowego, w tym: 

2.4.1. rodki podj i sygnalizacji: 
........................................................................................................................... 

cznie z doku-
mentacj
............................................................................................................................. 

2.4.3. rodki podj te w celu ochrony i zabezpieczenia miejsca zdarzenia: 
............................................................................................................................. 

2.5. Analiza organizacji pracy w miejscu i czasie zdarzenia, z uwzgl dnieniem: 

............................................................................................................................. 
h maj

nienie zdarzenia: 
..................................................................................................................... 

rodowiskowych i ergonomicznych stanowisk pracy prac
kolejowych maj cych zwi zek przyczynowy ze zdarzeniem: 
............................................................................................................................. 

stwa i higieny pracy: 
............................................................................................................................ 

2.6. Odniesienie do systemu zarz dzania bezpiecze stwem lub utrzymaniem: 
2.6.1. weryfikacja istnienia odpowiedniej procedury ciwym systemie zarz -

dzania bezpiecze stwem lub utrzymaniem: 
............................................................................................................................. 

2.6.2. weryfikacj  praktycznego stosowania odpowiedniej procedury w kontek cie 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
2.6.3. ewentualne spostrze enia dotycz ce efektywno

luj cych obszar zwi
............................................................................................................................. 
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3. USTALENIA KOMISJI KOLEJOWEJ: 

3.1. Odniesienie do wcze 2)

okoliczno ciach: 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

3.2. Opis przebiegu wypadku / incydentu2) (opis dynamiki wypadku / incydentu2), z 
uwzgl

ka ludzkiego na przebieg i skutki 
wypadku / incydentu2)): 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

3.3. Przyczyny wypadku / incydentu2): 
3.3.1. Bezpo rednia: 

........................................................................................................................... 
3.3.2. Pierwotna: 

............................................................................................................................. 
3.3.3. Po rednie: 

............................................................................................................................. 
3.3.4. Systemowe: 

............................................................................................................................. 
3.4. Kategoria wypadku / incydentu2): 

..................................................................................................................................... 
ci ujawnione w trakcie post powania nie maj ce znaczenia dla 

przyczyn wypadku / incydentu2)

..................................................................................................................................... 

4. WNIOSKI ZAPOBIEGAWCZE: 

4.1. 
............................................................................................................................................ 
4.2. 
............................................................................................................................................ 
4.3. 
............................................................................................................................................ 
4.4. 
............................................................................................................................................ 

Imi  i nazwisko Data Podpis
Przewodnicz cy:

1.    

2.    
3.    
4.    

____________________ 
1)  w przypadku zwi zku przyczynowego z badanym wypad-

y je przekre li . 
2) Niepotrzebne skre li . 
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Zawarto  raportu z post powania w sprawie powa nego wypadku,  
wypadku lub incydentu kolejowego

Raport powinien zawiera : 

I. PODSUMOWANIE POST POWANIA 
1. Decyzj  o wszcz ciu post

badawczego i opis przebiegu post powania. 
ub incydentu oraz jego skutki. 

3. Opis bezpo redniej przyczyny, przyczyn po rednich, systemowych i pierwotnych wypadku lub 
incydentu ustalonych w post powaniu. 

4. Kategori  zdarzenia okre lon

. 

II. FAKTY BEZPO REDNIO ZWI ZANE Z WYPADKIEM LUB INCYDENTEM 
Opis zastanego stanu faktycznego, w tym: 
1. okre lenie wypadku lub incydentu: 

ntu (stacja, linia, bocznica, kilometra , 
szlak), 

2) opis wypadku lub incydentu, 

oraz innych stron i 
4) okre lenie poci dnieniem 

bior dnieniem dotychczasowego 
przebiegu ich utrzymania, 

5) opis infrastruktury kolejowej i systemu sygnalizacji w miejscu wypadku lub incydentu (typy 
dze  srk, sygnalizacji, shp itp.), wraz z uwzgl dnieniem 

dotychczasowego przebiegu ich utrzymania, 
6) stosowane na miejscu wypadku lub incydentu czno ci radiowej i telefonicznej, 
7) prace wykonywane w miejscu wypadku lub incydentu albo w jego s siedztwie, 
8) uruchomienie procedur powypadkowych i ich kolejne etapy realizacji, 

 ratowniczych podejmowanych przez wyspecjalizowane jednostki ratownictwa 

medycznego, kolejne etapy akcji ratowniczej; 
2. ofiary miertelne, ranni i straty: 

lno ci pasa erowie, u ytkownicy 
cznie z wykonawcami, 

ach pasa ci, 
3) zniszczenia lub uszkodzenia w pojazdach kolejowych, infrastrukturze kolejowej, rodowisku 

itp.; 
3. warunki zewn trzne: 

1) warunki pogodowe (np. temperatura powietrza, deszcz, 
wichura itp.), dane topograficzne (np. wzniesienie, nasyp, przekop, tunel, most, wiadukt itp.),  

2) inne warunki zewn trzne mog ce mie
 itp.). 

1. Systemu zarz dzania bezpiecze stwem w odniesieniu do rodzaju wypadku lub incydentu, w tym: 
1) organizacji oraz sposobu wydawania i wykonywania polece ; 
2) wymaga  wobec personelu kolejowego i ich egzekwowania (czas pracy, kwalifikacje 

zawodowe, wymogi zdrowotne itp.); 
3) procedur wewn trznych systemu zarz dzania bezpiecze ci 

opisu procesu maj cego zwi zek z przyczynami wypadku lub incydentu, kontroli dora nych i 
trzny audyt bezpiecze stwa); 

4) obowi nymi organizacjami uczestnicz cymi w 
wypadku lub incydencie. 

2. Zasad i uregulowa  dotycz cych wypadku lub incydentu, w tym: 
ch; 
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cych w wypadku lub incydencie (zarz
infrastruktury, przewo

 (dane osobowe podlegaj  ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 
2016 r. poz. 195)), w tym: 

2) innych 
4. Funkcjonowania budowli i urz dze  przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz 

1) systemu sygnalizacji, sterowania ruchem i zabezpiecze cznie z zapisem z 

2) infrastruktury kolejowej; 
3) sprz czno ci; 

ch. 
5. Dokumentacji prowadzenia ruchu kolejowego, w tym: 

1) tych przez personel kolejowy dla kontroli ruchu i sygnalizacji; 
cznie z 

dokumentacj
3) tych w celu ochrony i zabezpieczenia miejsca wypadku lub incydentu. 

6. Organizacji pracy w miejscu i czasie wypadku lub incydentu, w tym: 
1) czasu pracy personelu bior
2) stanu psychofizycznego personelu kolejowego maj

incydentu; 
rodowiskowych i ergonomicznych stanowisk pracy personelu kolejowego 

maj cego zwi zek przyczynowy z wypadkiem lub incydentem. 

IV. ANALIZ  I WNIOSKI 
1. Odniesienie do wcze dobnych 

okoliczno ciach. 
2. Opis sekwencji zdarze  pozostaj cych w zwi zku z badanym wypadkiem lub incydentem. 
3. Ustalenia dotycz ce przebiegu wypadku lub incydentu w oparciu o zais
4. Analiz

wyspecjalizowanych jednostek ratownictwa kolejowego

5. Okre lenie bezpo rednich przyczyn, przyczyn po rednich, pierwotnych i systemowych wypadku 
cznie z czynnikami zwi

zwi zane z prowadzeniem ruchu poci dze , a tak e 
przyczyn po rednich zwi zanych z umiej tno ciami, procedurami i utrzymaniem oraz przyczyn 
systemowych zwi ji i stosowaniem 
systemu zarz dzania bezpiecze stwem. 

ci ujawnionych w trakcie post powania, ale niemaj cych 
ntu. 

V. OPIS 
Przedstawienie na podstawie ustalonych przyczyn wyp ci 

d  podj te jako rodki zapobiegaj

ZALECENIA MAJ CE NA CELU UNIKNI
. 
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18.6. DZE  ZABEZPIECZENIA 
I STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM BOCZNICY KOLEJOWEJ 
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BOCZNICY

1:1000

Obiekt infrastruktury usługowej odgałęzia się od rozjazdu Rkp nr 3 w km

20,238,00 linii 274 Wrocław - Zgorzelec w stacji Kąty Wrocławskie

Początek obiektu infrastruktury usługowej stanowi punkt:

- styk za krzyżownicą rozjazdu Rz nr 3 zlokalizowany w km  0,016,00 toru nr

101 bocznicy Schavemaker Invest Sp. z o.o.

Długość całkowita torów bocznicy                                  1624,00m

Długość budowlana torów bocznicy                                1453,00m

Długość użyteczna torów bocznicy                                 1279,00m

Schavemaker Invest Sp. z o.o.
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