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Temat niniejszego opracowania związany jest z problematyką kryminalistyczną wypadków
kolejowych z udziałem pojazdów mechanicznych i pieszych. Tegoż typu zdarzenia najczęściej
przybierają tragiczny finał w skutkach dla osób w nich uczestniczących, co niewątpliwie wynika ze
specyfiki i rozmiarów szkód jakie niesie za sobą kolizja czy też bezpośredni kontakt z pojazdem
kolejowym będącym w ruchu.
Ukazanie głównych problemów jakie występują na kolejach polskich i zagranicznych
uwzględnione zostało w oparciu o poszczególne typy wypadków ze szczególnym uwzględnieniem,
tych które mają miejsce na przejazdach kolejowo-drogowych oraz tych wynikających z przebywania
osób postronnych w miejscach niedozwolonych. Rozwój kolei w Polsce związany jest głównie
z dużym naciskiem Unii Europejskiej skierowanym na inwestycje w sektorze transportu publicznego,
w związku z tym głównym kierunkiem modernizacji kolei jest przede wszystkim poprawa
bezpieczeństwa oraz jakości świadczonych usług transportowych.
Rozpoznanie czynników, które determinują powstanie zagrożeń jest podstawowym narzędziem
w eliminowaniu przyszłych niebezpiecznych zdarzeń jakie mogą nastąpić w obrębie odbywającego
się ruchu kolejowego. Obecnie pociągi poruszają się z coraz to większą prędkością, w związku z tym
oferta przewoźników kolejowych staje się konkurencyjną w doborze środka lokomocji. Wobec tego
liczba pasażerów oraz częstotliwość kursowania pociągów wzrasta, a co za tym idzie istnieje większe
ryzyko powstania niebezpiecznego zdarzenia w sektorze kolei.
Powszechność zjawiska jakimi są wypadki kolejowe towarzyszy tej dziedzinie transportu od
momentu jej powstania. Wszelkie katastrofy kolejowe, czy też znaczące wypadki odbiły się szerokim
echem w opinii publicznej. Liczba ofiar w tego typu zdarzeniach jest bardzo duża, a zniszczenia
infrastruktury kolejowej, czy też taboru opiewają na wielomilionowe kwoty. Ukazanie specyfiki
pracy organów ścigania w kontekście zaistniałego wypadku kolejowego stało się kluczowym celem
niniejszej publikacji. Wiele czynności śledczych dokonywanych na miejscu zdarzenia, uzależnione
jest od wiedzy zdobytej podczas analizy wcześniej zaistniałych zdarzeń.
Kryminalistyka jako nauka, a właściwie specjalność z dziedziny nauk prawnych, odgrywa
znaczącą rolę w wyjaśnieniu prawdy i okoliczności danego zdarzenia. Szereg czynników mających
wpływ na powstanie wypadku może mieć podłoże w działaniu świadomym ofiary, jak to ma miejsce
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w przypadku samobójstwa, czy też w działaniu przestępnym, gdzie najczęściej osoba trzecia dokonuje
przestępstwa na swej ofierze. Może mieć to również związek z nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności,
który w większości przypadków podyktowany jest błędem ludzkim.
Etiologia wypadku kolejowego opisuje wszystkie mechanizmy powstania tego dramatycznego
zajścia. Dopatrując się wszelkich środków bezpieczeństwa i profilaktyki warto zwrócić uwagę na
historię kolei polskich, jak też zagranicznych, która opisuje wiele elementów prewencyjnych
w związku z opisywanym zjawiskiem. Podstawą wyboru tematu opracowania było główne
zainteresowanie autora opisywaną problematyką. Wiele wypadków mających miejsce na terenie
kolei charakteryzuje się ciekawą genezą i złożonym przebiegiem czynników przyczynowych.
Autor charakteryzuje wybrane rodzaje wypadków kolejowych opisując dokładnie:
• samobójstwa,
• potracenia ze skutkiem śmiertelnym osób postronnych przybywających w miejscach
niedozwolonych,
• wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych,
• zdarzenia poprzedzające wypadek.
Szczegółowa analiza i wybranie wyżej wymienionych przypadków spowodowane jest ich
przeważająca liczba we wszelkich statystykach, gdzie wiodą one prym na tle innych niebezpiecznych
zdarzeń jakie występują w sektorze transportu kolejowego.
Marginalizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego jest trudnym elementem, gdyż
wymaga

prowadzenia wielu procesów poznawczych, które oparte są przede wszystkim na

konstruowaniu systemów, procedur, analiz, dzięki którym możliwe będzie ograniczenia pewnych
niebezpiecznych zdarzeń występujących codziennie na kolei.
Poprawa jakości bezpieczeństwa związana ze wszelkimi zabiegami dotyczącymi modernizacji
infrastruktury, jak też wymianą taboru kolejowego, sprawia, że coraz to więcej ludzi decyduje się na
podróż zbiorowym transportem publicznym, a nie własnym środkiem lokomocji. Zwiększenie liczby
aut na drogach wpływa również na wzrost liczby wypadków w miejscach, gdzie krzyżują się drogi
jakże różnych od siebie pojazdów, tj. pojazdu szynowego z pojazdem drogowym. Zmiana kategorii
i zabezpieczenia przejazdu kolejowo-drogowego jest istotnym elementem, w minimalizowaniu
zagrożeń na przejeździe. Natomiast budowa barier, ogrodzeń może mieć istotny wpływ na
zmniejszenie liczby wypadków na tzw. „dzikich przejściach”, gdzie liczba zgonów zaraz po
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samobójstwach jest największa. Praca na miejscu zdarzenia organów śledczych odbywa się przy
udziale kolejowej komisji dochodzeniowej co wskazuje, że wypadek kolejowy jest zdarzeniem
złożonym. Wyjaśnienie wielu okoliczności musi odbywać się przy udziale osób posiadających wiedzę
specjalna, a więc udział biegłych w tego typu zdarzeniach jest raczej normą, a nie przypadkiem.
Nakreślenie i opis poszczególnych zdarzeń mających miejsce w nieodległej przeszłości na terenie
referatu Prokuratury Rejonowej we Włocławku stanowi ważny element empiryczny badań. Pozwala
to poznać specyfikę tego typu zdarzeń wraz z wyciągnięciem pewnych wniosków.
Niniejsza publikacja pozwoli poznać czytelnikowi wiele ciekawych pojęć zarówno
z literatury technicznej odnoszącej się do kolejnictwa, jak i poszczególnych dziedzin nauk prawnych.
Poznanie pracy organów kolejowych czy organów ściągania w tego typu zdarzeniach, wpłynie na
świadomość wielu pasażerów podróżujących koleją, którzy wielokrotnie narzekają na wszelkie
zaniedbania i opóźnienia w ruchu pociągów. Metody badawcze zawarte w pracy odnoszą się głównie
do kwestii statystycznych jak i też porównawczych. Analiza wszelkich typów zdarzeń daje realny
obraz na obecną kondycje bezpieczeństwa jaka ma miejsce na kolejach polskich.
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1.1. Pojęcie i charakterystyka wypadków kolejowych
Słowo „wypadek” kojarzone jest powszechnie jako zdarzenie, incydent niosący za sobą straty
w obrębie sfery materialnej lub w którym poszkodowana osoba poniosła różnego rodzaju urazy
zdrowotne, a w najgorszym przypadku nastąpiła jej śmierć 1 . Każdorazowe zdarzenie wypadku
odgrywa znaczącą rolę w życiu jego uczestnika, gdyż wiąże się ono z wystąpieniem pewnego rodzaju
skutków wpływających na jego dalszą egzystencję. Słownik wyrazów bliskoznacznych w obrębie
słowa wypadek używa następujących sformułowań m.in.: katastrofa, wydarzenie, zdarzenie jak
i incydent2, lecz nie określa ich pod względem rozmiarów skutku, jaki po nich następuje, czy też
rozmiarze szkód, zarówno w przyrodzie, bądź życiu osób z nim związanych3. Charakter wypadków
określany jest przymiotnikowo. W mowie potocznej występują dookreślenia takie jak: wypadek
drogowy, wypadek kolejowy, wypadek górniczy, czy wypadek przy pracy itp. Poprawne
dookreślenie wypadku pod względem przymiotnikowym pozwala na doprecyzowanie konkretnej
dziedziny życia ludzkiego, z którą owe zajście jest związane4. Wypadek kolejowy, z którym związana
jest niniejsza praca, przybiera na ogół bardzo tragiczny finał, powodujący powstanie silnych urazów
zdrowotnych u osoby pokrzywdzonej, w wyniku których najczęściej następuje zgon w postaci
śmierci gwałtownej 5 . Podejmując dywagacje nad tematyką związaną z wypadkami kolejowymi,
należy określić podstawowe pojęcia występujące w fachowej literaturze z zakresu kolejnictwa, jak
i wiedzy z zakresu nauk penalnych m.in. kryminalistyki, kryminologii i postępowania karnego.
Ustawodawca w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym definiuje wypadek
kolejowy jako „niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu
kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska.

1

Wielki Słownik Języka, red. E. Polański, Kraków 2012, s. 930.
Wielki Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2005, s. 920.
3
P. Hachulski, Problematyka kryminalistyczna katastrof kolejowych, Warszawa 1975, s. 8.
4
Tamże, s. 9.
5
Tadeusz Marcinkowski wskazuje, że za śmierć gwałtowną uznaje się, śmierć powstałą w wyniku działania czynników
zewnętrznych o podłożu urazowym tj. wszelkiego rodzaju urazów mechanicznych np.: poparzenia, porażenia prądem,
zmiażdżenia. Na ogół śmierć gwałtowna może być następstwem: działania przestępczego, samobójstwa czy też
nieszczęśliwego wypadku, zob. T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników, wyd. 2, Warszawa 1982, s. 112.
2
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Prawodawca ponadto wyróżnia następujące typy wypadków klasyfikując je pod względem
rodzajowym, jako:
• kolizje (np. czołowe zderzenie pociągów, najechanie jednego pociągu na drugi,
najechanie pociągu na znajdujący się na torach stacyjnych bądź szlakowych tabor kolejowy6,
boczne starcie pociągów)7,
• wykolejenia (spadnięcia pociągu z szyn, są często występującym wypadkiem
kolejowym. Wykolejenie może nastąpić zarówno na torach szlakowych jak i stacyjnych,
z reguły te pierwsze jest dużo groźniejsze w skutkach z uwagi na prędkości
z jakim poruszają się tam pociągi)8,
• zdarzenia na przejazdach,
• zdarzenia z

udziałem osób spowodowane

przez

pojazd

kolejowy

będący

w ruchu,
• pożary pojazdów kolejowych”9.
W powyższej ustawie znajduje się również regulacja prawna pojęcia poważny wypadek, który
jest swego rodzaju typem kwalifikowanym uwzgledniającym „każdy wypadek spowodowany kolizją,
wykolejeniem lub innym zdarzeniem mającym oczywisty wpływ na regulację czy zarządzanie
bezpieczeństwem kolei. Przesłanki jakie muszą wystąpić w przypadku zaistnienia poważnego
wypadku to:
• jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej pięć ciężko rannych osób,
• znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub środowiska,
które może zostać natychmiast oszacowane przez komisję badającą wypadek na co najmniej
2 miliony euro”10.
Poza tym w kolejnictwie „każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane
z ruchem kolejowym i mające wpływ na jego bezpieczeństwo, definiowane jest jako incydent”11.

6

Tabor kolejowy - składa się z pojazdów trakcyjnych (lokomotyw i wagonów silnikowych, wagonów osobowych
i towarowych oraz specjalnych pojazdów techniczno-gospodarczych), P. Hachulski, Problematyka kryminalistyczna katastrof
kolejowych…, dz. cyt. s. 44.
7
Tamże, s. 18.
8
Tamże, s. 21.
9
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789), art. 4 ust. 45.
10
Tamże, art. 4 ust. 46.
11
Tamże, art. 4 ust. 47.
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Instrukcja z 2016 r. o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków
i incydentów w transporcie kolejowym Ir-8. rozwija definicje zawarte w ustawie o transporcie
kolejowym, opisując szczegółowo ich przesłanki. Przykładem tego może być definicja „wypadku na
przejeździe kolejowo- drogowym w, którym udział bierze co najmniej jeden pojazd kolejowy
i drogowy lub inny uczestnik ruchu taki jak pieszy czy rowerzysta”12.
Dokonując analizy poszczególnych zdarzeń warto zwrócić uwagę na ich przebieg i charakter, Ir8 określa wiele pojęć związanych z wypadkami kolejowymi jak również pozwala przypisać konkretne
zajście do danej kategorii wypadku.
Zdarzenie z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu przebiera na
ogół bardzo tragiczny finał, bowiem w powyższym zdarzeniu pojazd kolejowy lub element jego
wyposażenia, który oderwał się od pojazdu uderza w człowieka ze znaczną siłą powodując u niego
liczne obrażenia ciała lub śmierć. Powyższe zdarzenie odnosi się również do osób, które:
• wskakiwały, wyskakiwały lub wypadły z pojazdu kolejowego,
• upadły w trakcie podróży pociągiem13,
• w czasie trwania podróży uderzył w nie jakiś przedmiot14.
Chwila zdarzenia poprzedzona jest zawsze jakimś „zajściem, które doprowadziło, lub
z dużym prawdopodobieństwem mogło doprowadzić do zaistnienia wypadku, lub poważnego
wypadku obejmującego następujące wydarzenia:
• złamanie szyn,
• odkształcenia lub inne przesunięcie toru,
• defekt sygnalizacji,
• minięcie sygnału informującego o niebezpieczeństwie przy przejeżdżaniu przez punkt
niebezpieczny,
• minięcie sygnału informującego o niebezpieczeństwie bez przejeżdżania przez punkt
niebezpieczny,
• pęknięcie koła w eksploatowanym pojeździe kolejowym,

12

Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym Ir-8,
Warszawa 2016, rozdz. 1 § 2 pkt 12.
13
Pociąg jest to skład wagonów lub innych pojazdów kolejowych, sprzęgniętych z czynnym pojazdem trakcyjnym, albo pojazd
trakcyjny – osygnalizowany i przygotowany do jazdy lub znajdujący się w drodze. Zob. Instrukcja o postępowaniu
w sprawach poważnych wypadków…,dz. cyt., rozdz. 1 § 2 pkt 54.
14
Tamże, rozdz. 1 § 2 pkt 13.
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• pęknięcie osi w eksploatowanym pojeździe kolejowym”15.
Wszystkie zaistniałe wydarzenia na kolei podlegają wstępnej identyfikacji i podziałowi.
Dokonując ich analizy należy ustalić „czy w danym zdarzeniu uczestniczył pojazd kolejowy,
a skutkiem tego były negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska (strata
w mieniu lub środowisku o równowartości co najmniej 3 tysiące euro)”16. Jeżeli wszystkie przesłanki
o tym świadczą, należy ustalić „czy wypadek był spowodowany kolizją, wykolejeniem lub innym
zdarzeniem mającym oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na zarzadzanie
bezpieczeństwem, a jego skutkiem była przynajmniej 1 ofiara śmiertelna lub przynajmniej 5 ciężko
rannych, lub wstępnie oszacowane straty przekraczają̨ kwotę̨ 2 mln euro17”. Spełnienie wymogów
instrukcji Ir-8 pozwoli na jednoznaczne określenie z jakim zdarzeniem mamy do czynienia, a co za
tym idzie nadanie konkretnej kategorii wypadku. Wyróżniamy trzy kategorie wypadków: kat. A –
poważny wypadek kolejowy (przyczyny zdarzenia od 1 do 402), kat. B – wypadek kolejowy
(przyczyny zdarzenie od 1 do 40, do tej kategorii w szczególności zalicza się: kolizje, wykolejenia,
zdarzenia na przejazdach, zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący
w ruchu, pożar pojazdu kolejowego)18, oraz kat. C – czyli tzw. incydenty (przyczyny zdarzenia od 41
do 69)19.
Dla samej istoty wypadków kolejowych nie będzie konieczne wystąpienie rzeczywiste zdarzenia,
gdyż stworzenie sytuacji potencjalnie i realnie niebezpiecznej jak np. rozkręcenie szyn, podmycie
szyn, ułożenie jakiejkolwiek przeszkody na torze jazdy pociągu zagraża bezpieczeństwu w ruchu
kolejowym, a co za tym idzie należy go traktować jako wypadek, mimo braku wystąpienia skutków
zdarzenia20.
Ponadto literatura fachowa dotycząca wypadków kolejowych wyszczególnia katastrofę kolejową
jako „nagłe, nieprzewidziane zdarzenie z udziałem środków transportu w trakcie ich ruchu lub
postoju mające miejsce na szlakach i terenach kolejowych, podczas którego wystąpiło zbiorowe
zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia” 21 . Określenie katastrofa niesie za sobą znaczne straty

15

Tamże, rozdz. 1 § 2 pkt 15.
Tamże, rozdz. 1 § 2 pkt 28.
17
Tamże.
18
Tamże, rozdz. 1 § 2 pkt 28.
19
Zob. aneks – tabela 1.
20
S. Szczepaniak, S. Stachowicz, Kryminalistyczna problematyka wypadków i Katastrof kolejowych, „Problemy kryminalistyki”
74-75 (1968), s. 474.
21
R. Grocki, Vademecum zagrożeń, Warszawa 2003, s. 59.
16
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w ofiarach oraz dobrach materialnych, albowiem środkami komunikacji zbiorowej podróżuje wiele
osób bądź przewożona jest nimi duża ilość towarów 22 . Zderzenie się pojazdów kolejowych
pozostających względem siebie w ruchu czy też zderzenie z przedmiotem postronnym. Wyzwala
ogromną siłę, niosącą zniszczenie środków lokomocji, śmierć pasażerów 23 , jak i osób z obsługi
pociągu 24 . Wszystkie zaistniałe okoliczności świadczą, iż katastrofa kolejowa wywiera skutki
pierwotne jak i wtórne w obrębie strefy zagrożeń.
Do skutków pierwotnych należy zaliczyć:
• ogromne straty materialne,
• zniszczenie trakcji elektrycznej,
• zniszczenie szyn,
• zniszczenie podkładów kolejowych,
• znaczna ilość osób zabitych i rannych25.
Natomiast skutkami wtórnymi jakie mogą wystąpić będą:
• pożary przyległych terenów tj. lasy, pola itp.,
• wybuch zbiorników paliwa lokomotyw,
• uwolnienie się niebezpiecznych transportowanych materiałów, tj. chemikaliów, paliw,
itp.,
• skażenia środowiska.26

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny penalizuje przestępstwo wypadku
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w art. 177 § 1-2 formułując podstawowe zasady
odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku

27

. Liczba potencjalnych podmiotów

przestępstwa z art. 177 k.k. jest nieograniczona, gdyż przestępstwo wypadku komunikacyjnego jest
przestępstwem powszechnym. Krąg ewentualnych sprawców, odnosi się do każdego uczestnika

22

Tamże.
Pasażer to każda osoba, z wyłączeniem obsady pociągu, odbywająca podróż koleją: do celów statystki zdarzeń uwzględnia
się osoby usiłujące wsiąść do lub wysiąść z pociągu będącego w ruchu. Zob. Instrukcja o postępowaniu w sprawach
poważnych wypadków…dz. cyt., rozdz. 1 § 2 pkt 33.
24
J. Makarewicz, Kodeks Karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 501.
25
R. Grocki, Vademecum zagrożeń, dz. cyt., s. 60.
26
Tamże, s. 60.
27
Zob. K.J. Pawelec, Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowo-Kryminalistyczne,
Warszawa 2014, s. 22. „Ustawodawca formułując zasady odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego,
nie uwzględnił specyfiki dziedziny, której one dotyczą. Prawnokarne konsekwencje związano przede wszystkim ze skutkiem
wypadku, który bardzo często zależy od wielu czynników, a w niedostatecznym stopniu uwzględniono to, co rzeczywiście od
sprawcy zależało, tj. stopień zagrożenia spowodowany jego zachowaniem. Sprawca wypadku drogowego powinien
odpowiadać za swoje zachowanie, a nie za skutki, często wynikające ze zbiegu okoliczności”.
23
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ruchu czy też osób na których ciąży szczególny obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa28.
Chodzi tu głownie o osoby odpowiedzialne za m.in. utrzymanie i konserwacje szlaków
komunikacyjnych, odpowiednie oznakowanie ruchu, zabezpieczenie przejazdu kolejowego jak
również właściwe kierowanie ruchem29 . Ustawa kryminalizuje przestępstwo jako czyn dokonany
tylko i wyłącznie w postaci winy nieumyślnej, w przeciwnym bądź razie, gdy sprawca chce uzyskać
skutki występujące w owym przestępstwie, będzie on odpowiadał za dokonanie czy też usiłowanie
na podstawie innych przepisów ustawy karnej30. Przedmiotem ochrony w przypadku art. 177 k.k.,
jest powszechne utrzymanie bezpieczeństwa i stabilizacji w komunikacji rozumiane jako brak
zakłóceń w obrębie transportu lądowego, powietrznego i wodnego31. Prawodawca w § 1 art. 177 k.k.,
chroni przede wszystkim zdrowie człowieka, penalizując chociażby spowodowanie co najmniej
średniego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego, zaistniałe w szczególnych warunkach 32 .
Wypadek powodujący śmierć czy też ciężki uszczerbek na zdrowiu w myśl art. 156 § 1 k.k., określony
został w § 2 art. 177 k.k. Typy przestępstwa określone w artykule 177 § 1 i 2 k.k., różnią się wzajemnie
tylko i wyłącznie rozmiarem skutków następujących po zdarzeniu. Jako punkt graniczny
kryminalizacji wypadku komunikacyjnego, należy przyjąć verba legis obrażenia ciała określone
w art. 157 § 1 k.k. 33 . Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, odpowiedzialność karną za skutki
wywołane naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu poniesie tylko ta osoba, której działanie
pozostaje w związku przyczynowo- skutkowym z zaistniałym zdarzeniem.
„Zasady bezpieczeństwa w ruchu” stanowią podstawowe wytyczne związane z poruszaniem się
wszelkiego rodzaju obiektów w ruchu lądowym, wodnym czy powietrznym. Poruszanie się
pojazdów, statków, samolotów stwarza realne niebezpieczeństwo dla pasażerów, członków, załogi
czy osób postronnych zupełnie z nim nie związanych. Zastosowanie norm gwarancyjnych jak
również ich przestrzeganie, pozwala w sposób konkretny ograniczyć występowanie sytuacji
niebezpiecznych, a co za tym idzie zmniejszyć potencjalne ryzyko w sferze bezpieczeństwa ruchu34.

28

R.A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Rozdział XXI Kodeksu Karnego. Komentarz,
Warszawa 2015, s. 1013. Por. K. J. Pawelec, Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe..., dz. cyt., s. 23.
„Ograniczenie podmiotów przestępstwa określonego w art. 177 k.k. nie wynika z jego stylizacji, lecz z zawartości
merytorycznej, charakteryzującej przedmiotową stronę czynu. Zasady bezpieczeństwa drogowego może naruszyć tylko ten,
na kim ciąży obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa”.
29
R.A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji…, dz. cyt., s. 1013.
30
Tamże, s. 1012.
31
Tamże, s. 1013.
32
Tamże, s. 1014.
33
Por. R.A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji…, dz. cyt., s. 1008.
34
Tamże, s. 1009.
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„Szereg zasad przybiera charakter ogólny mogący znaleźć odzwierciedlenie w większości sytuacji
dotyczących ruchu i bezpieczeństwa tj. zasada trzeźwości, ostrożności, szczególnej ostrożności,
ograniczonego zaufania, itp.”35. Dokonując analizy warto zauważyć, iż powyższe zasady wymagają od
uczestnika ruchu posiadania podstawowej świadomości związanej z zagrożeniami wynikającym
z jego poruszania się oraz wiedzy i umiejętności w określonym przez prawo zakresie

36

.

Bezpieczeństwo uważane jest przez wielu jako „stan wolności od wszelkiego rodzaju zagrożeń dający
poczucie pewności i gwarancje jego zachowania” 37 . Określenie bezpieczeństwa w dziedzinie
transportu kolejowego, wiąże się z dokonaniem analizy stanu infrastruktury kolejowej na, którą
składają się elementy takie jak:
• linie kolejowe wraz z przyległymi gruntami,
• budynki,
• urządzenia techniczne przeznaczone do prawidłowego prowadzenia ruchu pociągów,
• drogi technologiczne38.
Głównym czynnikiem wpływającym na utrzymanie należytego stanu bezpieczeństwa na kolei,
stała się modernizacja linii kolejowych, jak i wymiana taboru kolejowego. Opisując problematykę
wypadków kolejowych, trafnym jest stwierdzenie, że na każdy wypadek składa się wiele elementów,
czynników o charakterze losowym, których ciąg powoduję różnego rodzaju skutki występujące
w naturze.
Zarządzanie

infrastrukturą kolejową jest

jednym

z

podstawowych zadań

leżących

w gestii spółki Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółek zależnych. Owa spółka skarbu państwa
zarządza większością ok. 93% sieci kolejowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 39 . Zadania
związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową zostały określone w ustawie o transporcie

kolejowym w art. 5.
Głównymi obowiązkami spoczywającymi na zarządcy są przede wszystkim:
• określanie i organizacja linii kolejowych na terytorium kraju,
• organizacja ruchu pociągów,

35

Tamże, s. 1008.
Tamże, s. 1010.
37
J. Szymczyk, J. Grzyb, Infrastruktura a Bezpieczeństwo Prowadzenia Ruchu Kolejowego, [w:] Aspekty logistyczne
wykorzystania infrastruktury kolejowej, red. W. Nyszyk, K. Szeląg, I. Tymińska, Warszawa 2015, s. 102.
38
Tamże.
39
Tamże, s. 103.
36
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• udostępnianie szlaków kolejowych do świadczenia usług w obrębie transportu
towarowego i osobowego, pobieranie z tego tytułu opłat,
• utrzymania szlaków kolejowych w odpowiednim stanie bezpieczeństwa, odpowiednie
oznakowanie i sygnalizacja,
• zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej,
• modernizacja linii kolejowych jak również wszelkiego rodzaju remonty40.
Spoglądając w dane rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu

linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Polsce znajdowało się 277 linii kolejowych
z przypisanym konkretnym numerem41. Ponadto suma ich kilometrów opiewała na ok. 18 500 z czego
liczba rozjazdów na szlakach to 41 944, a przejazdów kolejowo-drogowych 12 30742. Utrzymanie tak
dużej liczby kilometrów linii kolejowych pochłania ogromne środki finansowe z budżetu państwa,
wiec dość często dokonuje się optymalizacji poszczególnych szlaków kolejowych. Wygaszanie ruchu
pociągów na poszczególnych obszarach kraju, związane jest z małą rentownością linii, spowodowaną
spadkiem liczby podróżnych, zamykaniem fabryk oraz innych ośrodków przemysłowych na danym
terenie. Likwidacja w większości przypadków wiąże się z zaprzestaniem prowadzenia ruchu
pociągów, czy dokonywaniem terminowych napraw eksploatacyjnych linii. Natomiast fizyczna
likwidacja torowiska w tym aspekcie jest raczej rzadkością43.

1.2. Rys historyczny wypadków na drogach żelaznych
Powstanie każdego nowego środka lokomocji budzi mieszane uczucia zarówno w opinii
publicznej jak również w gronie ekspertów, podobnie było w przypadku kolei gdzie jeszcze przed
otwarciem pierwszej linii kolejowej na świecie, tj. w Anglii wypowiadano wiele obaw związany z jej
uruchomieniem44. Nowy środek transportu rodzi nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa życia i zdrowia
człowieka. Zachowania będące wynikiem lekkomyślności, nieuwagi podróżnych, czy też osób
przebywających na terenie infrastruktury kolejowej dość często uważane były za główne przyczyny
wypadków na terenie kolei45.

40

Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789, art. 5.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 569).
42
J. Szymczyk, J. Grzyb, Infrastruktura a Bezpieczeństwo Prowadzenia Ruchu Kolejowego..., dz. cyt., s. 103.
43
Tamże.
44
S. Wasilewski, Wypadki na Polskich Kolejach Państwowych, „Inżynier Kolejowy” 1 (1936), s. 13.
45
Tamże.
41
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Określenia dokładnej daty pierwszego wypadku kolejowego należało by się doszukiwać w XIX
wieku, kiedy to mieliśmy do czynienia z rewolucją przemysłową niosącą rozkwit przemysłu
kolejowego na świecie. Powstanie maszyny parowej przyczyniło się do rozwoju nowoczesnej
komunikacji zarówno morskiej jak i lądowej, w pierwszych dekadach XIX wieku. Nowy wynalazek
pozwolił na zwiększenie masy przewożonych towarów, gdyż zaczęto budować coraz to i większe
jednostki morskie, które stały się obojętne kaprysom sił przyrody46. Transport odbywający się drogą
lądową stał się mało rentowny w związku z słabo rozwiniętą infrastrukturą drogową. Korzystanie
z tradycyjnych bitych duktów utrudniało wymianę handlową ze względu na długi okres podróży,
czy też małą pojemność ładunkową ówczesnych powozów. Kolejnym ograniczeniem powodującym
zahamowanie transportu drogą lądową było używanie żywej siły pociągowej w postaci: koni, mułów
i osłów, gdyż zwierzęta potrzebowały odpowiedniego czasu na regenerację. Transport kolejowy
okazał się być idealnym sposobem na rozwiązanie problemów, bowiem charakteryzował się on
szybkością, dużą pojemnością ładunkową jak i stałością w wykonywaniu połączeń. Wszystkie
elementy jednoznacznie świadczyły o jego przewadze na lądzie, czyniąc go jednym z najbardziej
ekonomicznych i opłacalnych47.
Pierwszy odcinek kolei żelaznych na ziemiach polskich został oddany do użytku w 1842 r.
Niespełna 27 km łączących Wrocław z Oławą zapoczątkowało rozbudowę kolejnych odcinków dróg
żelaznych na terenach ówczesnych zaborów. Jako przykłady należałoby podać koleje: WarszawskoWiedeńską, śląską łączącą Berlin z Katowicami, czy łączącą Królestwo Polskie z carską Rosją kolei
Petersbursko-Warszawską 48 . W okresie zaborów budowa kolei wynikała głównie z przyczyn
militarnych oraz handlowych, bowiem odbywająca się wymiana towarowa miedzy zaborcami niosła
za sobą ogromne zyski. Budowa linii kolejowych w tamtejszych czasach pochłonęła dużą liczbę ofiar
w gronie robotników, których warunki pracy i bytowe przypominały raczej niewole niż wolne
zatrudnienie

49

. W celu prawidłowego funkcjonowania kolei stosowano szereg instrukcji

określających np. dopuszczalną prędkość pociągu, rozkładowy czas postoju na konkretnej stacji, jak
i planowy czas podróży. Wobec powyższego przykładu na terenie Królestwa Polskiego władze

46

S. Łaniec, Partyzanci żelaznych dróg roku 1863. Kolejarze i drogi żelazne w powstaniu styczniowym, Warszawa 1974, s. 22.
Tamże.
48
Tamże, s. 23.
49
Tamże, s. 26.
47
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zastrzegły sobie nadzór, nad eksploatacją kolei oraz finansami towarzystw kolejowych,
zatwierdzaniem rozkładów jazdy czy wprowadzaniem w niego wszelkich zmian50.
Pociągi w tamtym okresie przewoziły dużą liczbę pasażerów zarówno Polaków jak
i obywateli poszczególnych zaborców. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków, zderzenia się pociągów
albo wzajemnego najechania ich na siebie. Wprowadzono zasadę w myśl której nie wolno było
wysyłać pociągów poruszających się w jednym kierunku częściej niż co 10 minut51. Maszynistów
natomiast wiązały ograniczenia prędkości tj. dla pociągu osobowego 50 km/h, dla pociągu osobowotowarowego 40 km/h i towarowego 30 km/h. Maksymalna szybkość na szlaku mogła być tylko
i wyłącznie przekroczona przez pociągi pośpieszne. Okres powstania styczniowego znacząco wpłynął
na ruch kolejowy w obrębie poszczególnych zaborów. Zakłócenia związane z ruchem wynikały
z walk zbrojnych, których celem niejednokrotnie stawały się obiekty infrastruktury kolejowej.
Zerwane aparatury telegraficzne, palone mosty, rozbierane tory stały się znaczącym zagrożeniem
w sferze bezpieczeństwa ruchu, a przede wszystkim uniemożliwiły transport towarów strategicznych
dla wojsk poszczególnych zaborców52.
Współczesny kształt linii kolejowych na mapie wskazuje silne związki historyczne
z ich przebiegiem. Uwarunkowania te świadczą o randze, jaką odgrywały one w trudnych dla polski
czasach. Rok 1918 stał się symbolem zwycięstwa, odbudowy państwa polskiego po 123 latach niewoli
zaborczej. Odbudowa całego państwa związana była z każdą dziedziną gospodarki narodowej, nie
ominięto również kolej, która na stałe wpisała się w krajobraz naszego kraju53. W 1919 r. Powstało
Ministerstwo Kolei Żelaznych, którego głównym celem było kierowanie koleją w odradzającej się
Polsce54. To właśnie wtedy na przełomie II i III dekady XX wieku zaczęto gromadzić informacje
dotyczące poszczególnych zdarzeń, wypadków kolejowych. Towarzystwa zajmujące się eksploatacją
kolei w danym państwie miały prawny obowiązek sporządzania sprawozdań ze swej działalności

50

Tamże, s. 49.
Tamże, s. 50.
52
Tamże, s. 56.
53
Obecny kształt i przebieg linii kolejowych w Polsce jest odzwierciedleniem ich historycznego powstania. Wiele z obecnych
funkcjonujących szlaków kolejowych powstało na przełomie XIX i XX wieku.
54
http://www.kolejnictwo-polskie.pl/historia-kolei-w-polsce/międzywojnie/ (dostęp 13.04.2017). „W 1922 r. ustalił się
podział całej sieci kolejowej w Polsce na dziewięć okręgów: warszawski, radomski, wileński, krakowski, lwowski,
stanisławowski, katowicki, poznański i gdański (wraz z kolejami na terenie Wolnego Miasta Gdańska).W każdym z zaborów
obowiązywały odmienne przepisy ruchu i sygnalizacji, np. w zaborze austriackim ruch pociągów był lewostronny i odbywał
się w odstępie czasu, podczas gdy w zaborze pruskim w odstępie drogi; inna była sygnalizacja kolejowa oraz urządzenia
zabezpieczenia ruchu pociągów. We wrześniu 1926 r. prezydent RP powołał przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe,
które przejęło w zarząd i użytkowanie nieruchomości należące do kolei, a na własność cały majątek ruchomy”.
51
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związanej z eksploatacją taborem i liniami kolejowymi, jak również ilością rannych i zabitych ofiar
będących uczestnikami owych zajść. Rok 1922 dał swego rodzaju początek w zbieraniu takowych
informacji na Polskich kolejach, bowiem to właśnie wtedy rozpoczęto zamieszczanie ich co rocznie
w rocznikach statystycznych55. Powstanie w 1926 r. Polskich Kolei Państwowych, przyczyniło się do
zmian strukturalno-organizacyjnych funkcjonowania kolei. Klasyfikacja poszczególnych wypadków
musiała odbywać się na właściwym poziomie, zrezygnowano z prymitywnych instrukcji i sposobów
utrzymania bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Na początku 1930 r. zostały wydane „Przepisy
o doniesieniach jak i przeprowadzaniu dochodzeń w sprawach wypadków i ważniejszych wydarzeń
kolejowych”. Według nowych przepisów wypadki należało podzielić na dwie kategorie mianowicie:
• wypadki związane z ruchem (wszelkie przyczyny to: usterki techniczne taboru,
uchybienia administracyjne personelu, omyłki, zła wola osób postronnych, własna
nieostrożność poszkodowanych),
• wypadki niezwiązane z ruchem (Usterki techniczne, uchybienia administracyjne
personelu, omyłki, zła wola osób postronnych, własna nieostrożność poszkodowanych).
Oddzielną grupą mogącą stwarzać realne zagrożenia był również:
• przyczyny żywiołowe (powodzie, pożary, śnieżyce),
• przyczyny różne (nagłą śmierć itd.)56.
Każdy środek lokomocji musi posiadać podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu. Naruszenia
w obrębie tych zasad powodują utratę czynnika zaufania, który odgrywa ważną rolę na tle
konkurencji przedsiębiorstw przewozowych57. Utrata zaufania, czy też niebezpieczeństwo związane
z podróżowaniem koleją, przyczyniły się do zainteresowania automobilizmem, jako nową formą
transportu. Stany Zjednoczone Ameryki utożsamiane jako kraj ruchu samochodowego, zaczęły
w większym stopniu inwestować w branżę samochodową, aniżeli kolejową. Liczba ofiar wypadków
samochodowych przewyższająca znacznie liczbę żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej, nie stała
się hamulcem rozwoju owej branży lecz wręcz przeciwnie, powodowała rozwój nowego środka
komunikacji. Zarządy związane z branżą kolejową od dawna walczyły z ograniczeniem liczby
wypadków kolejowych, stwarzając to ciągle nowo idące formy zarządzania bezpieczeństwem.
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S. Wasilewski, Wypadki na Polskich Kolejach Państwowych…, s. 13.
Tamże, s. 13.
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Tamże, s. 14.
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Odmienne stanowisko przyjęto w gronie ekspertów tworząc fatalistyczny pogląd, iż wypadek jest
zjawiskiem nieuniknionym, swego rodzaju constans na pewien okres58.
Wszelkie zmiany w zakresie bezpieczeństwa kolei USA świadczą o racjonalnym zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Bezpieczeństwo traktowane z pewnego rodzaju przyzwoitością ukazuje rozwój
kwestii humanitarnych na terytorium stanów. Odnosząc się do kwestii zarządzania warto zwrócić
uwagę na koleje europejskie, które podchodzą do zabezpieczenia ruchu w oparciu o etap
bezpieczeństwa pracy 59 . W 1928 r. koleje Rzeszy Niemieckiej utworzyły nowe stanowisko pracy
mające na celu ochronę bezpieczeństwa wśród pracowników kolei. Początkowo opinie związane
z działalnością inżynierów do spraw bezpieczeństwa były podzielone i nie sprzyjały przychylności
w gronie kolejarzy. Współdziałanie i wspólne zrozumienie przyniosły zamierzony efekt w postaci
zmniejszenia liczby wypadków kolejowych. Gruntowna wiedza i zaangażowanie w budowaniu
nowych reguł bezpieczeństwa poprawiły funkcjonowanie poszczególnych sektorów działalności
kolei w Rzeszy Niemieckiej. Polska idąc śladem zachodnich sąsiadów wprowadziła szereg zarządzeń
dotyczących zmiany stanu bezpieczeństwa na Polskich Kolejach Państwowych. Ochroną praw
pracowników zaczęły interesować się poszczególne departamenty działające przy Ministerstwie
Komunikacji, a w obrębie regionalnych dyrekcji wydziały zobowiązane do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy. Głównym celem powołania wydziałów sanitarnych było:
• sprawdzanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy panujących wśród
pracowników,
• sporządzanie wniosków dla Ministerstwa komunikacji dotyczących poprawy stanu
bezpieczeństwa wraz z jego uzupełnieniem,
• wszelkiego rodzaju nadzór nad działalnością personelu odnośnie warunków pracy,
• sporządzanie danych statystycznych z działalności biura sanitarno-kolejowego60.
Każda materia związana z bezpieczeństwem odnosi się do człowieka. Błędy mające, chociażby
pośredni wpływ na powstanie wypadku kolejowego powinny byś eliminowane z katalogu zagrożeń.
Rutyna, zmęczenie czy też wszelkiego rodzaju zaniedbania w wielu przypadkach doprowadziły do
powstania tragicznych zdarzeń, mających skutki w postaci śmierci jednej bądź wielu osób. Prawa
pracowników do godziwych warunków pracy, stały się nieodzownym elementem budowania
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Tamże, s. 13.
Tamże, s. 14.
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nowoczesnych środków komunikacji. Współpraca w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy związana
jest niewątpliwie z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu w transporcie kolejowym. Druga dekada XX
wieku stała się ważnym okresem w dziedzinie kolejnictwa bowiem to właśnie wtedy wprowadzono
badania

psychotechniczne,

mające

na

celu

wskazanie

predyspozycji

do

wykonywania

poszczególnych zadań w branży kolejowej. Ilość wypadków kolejowych została przeanalizowana nie
z perspektywy ustroju fizycznego pracowników, ale w oparciu względy psychiczne. Finlandia będąca
jednym z najmniej zaludnionych państw europejskich w tamtym okresie, mogła poszczycić się
największym rozwojem w dziedzinie psychotechniki. Departament zajmujący się obowiązkowym
badaniem w służbie kolejowej przeprowadzał szereg badań wśród kandydatów jak i urzędujących
pracowników.
Nauka w dziedzinie psychotechniki wprowadziła wiele pozytywnych instrumentów, które
w ogromny sposób przyczyniły się do zapobiegania wypadkom kolejowym. Błędne rozumowanie
metod badawczych, nowość zagadnień czy też inne czynniki. Spowodowały pewne konflikty
w środowisku kolejowym, które przy zetknięciu z realnymi wynikami stały się bezzasadne.
Doświadczenia płynące ze strony największych linii kolejowych świata, tj. Ameryki, Rosji i Niemiec
jednoznacznie wskazują drogę sprzyjająca poprawie bezpieczeństwa na kolei. Racjonalna organizacja
pracy w największy sposób przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa. Jednocześnie zaprzestano
zwracać największą uwagę na ubóstwo środków technicznych i niedostateczną realizację inwestycji61.
Polska dokonując pierwsze kroki w związku z racjonalizacją pracy utworzyła dwie pierwsze
pracownie psychotechniczne w Poznaniu i Warszawie. Badania przeprowadzane w powyższych
ośrodkach wskazywały czy dany pracownik jest zdatny do pełnienia określonej funkcji związanej
z prowadzeniem ruchu pociągów czy też nie. Głównym zadaniem jakie stało się priorytetem dla
zarządców kolei na świecie było odpowiedniej wyszkolenie kadry pracowniczej, przykładem
niewątpliwie są tu Niemcy. Szereg kursów, bogate pomoce dydaktyczne, filmy, odczyty z udziałem
ekspertów pozwoliły przygotować świetną kadrę przyszłych kolejarzy charakteryzujących się
niezmiernie wysokim poziomem wiedzy62.
Wszelkie stanowiska pracy winny odpowiadać predyspozycją i utalentowaniom przyszłego
kandydata, gdyż w tym przypadku mamy do czynienia z ładem i porządkiem w zakładzie pracy.
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Sprawiedliwe i humanitarne będzie stwierdzenie, iż dany człowiek powinien pracować na
odpowiednim dla siebie stanowisku, a nie wykonywać prace która stwarza u niego zmęczenie, stres
a w najgorszym wypadku strach63. Rozwój i powiększanie się branży kolejowej na świecie w sposób
naturalny odpowiada zwiększeniu liczby wypadków. Wszystkie elementy wymagały od zarządców
udoskonalenia funkcjonowania kolei. Aktualnym stwierdzeniem było wówczas, że kolejne dziesiątki
lat kolejnictwa dostarczyły w poszczególnych krajach powodów do zainteresowania się sprawą
wypadków kolejowych. Szereg analiz zaradczych, statystyki zdarzeń na drogach żelaznych wykazały
z jaką częstotliwością wypadków należy liczyć się w przypadku transportu kolejowego64.
W XIX wieku francuski inżynier Emil With wydał książkę pt. Opis wypadków na drogach

żelaznych przytrafianych, z wykazaniem przyczyn, oraz sposobów ich unikania. Poruszona
problematyka zdawała być się nieco przestarzała, jednakże wszelkie uwagi autora trafnie odnosiły się
do obecnej sytuacji panującej na polskich drogach żelaznych. With jednoznacznie określił zasadność
badania poszczególnych zajść, twierdząc, że statystyka winna zawierać dane zebrane ze wszystkich
krajów, gdyż tylko w tym przypadku można śmiało twierdzić o jej zasadności i użyteczności
w zapobieganiu wypadkom kolejowym 65 . Głosy inżynierów dawały się we znaki zarządcą kolei,
eksperci stanowczo dążyli do poprawy bezpieczeństwa, twierdząc, iż powoływanie się na spadek
wszelkiego rodzaju wypadków jest mylne. Przeświadczenie spowodowało dynamiczny rozwój
63

Tamże, s. 15.
www.kolejnictwo-polskie.pl/historia/dzieje-kolei-na-świecie/geneza/ (dostęp: 14.04.2017). „Pokrycie kontynentów siecią
linii kolejowych sprawiło, że każdy człowiek, którego stać było na bilet, mógł szybko i wygodnie dotrzeć do miejsc wcześniej
dostępnych jedynie dla zahartowanych wędrowców. Dzięki pociągom ogromne odległości na lądzie szybko i sprawnie
pokonywali nie tylko ludzie, ale i tony towarów. Żaden zaprzęg nie był w stanie zabrać tyle ładunku co wagony kolejowe.
Możliwości, jakie daje masowy transport ludzi i towarów, przyspieszyły rozwój miast, regionów, fabryk. Tak więc historia
transportu szynowego to jednocześnie historia postępu. Rozwój kolei transkontynentalnej umożliwił ludności Stanów
Zjednoczonych scalanie się w naród, a w Rosji ułatwił w późniejszym czasie przeprowadzenie rewolucji. Kolej stanowiła ważny
element infrastruktury handlowej i przemysłowej na rozległych terenach kolonii w Afryce i Australii. Rywalizujące ze sobą
narody europejskie dostrzegły strategiczne znaczenie pociągów już z chwilą ich wynalezienia. Potencjał nowej maszyny
pozwalał ówczesnym inżynierom i technikom na wcielanie w życie śmiałych i pomysłowych planów. Wszystko to pokazuje,
jak rewolucyjny charakter miały zmiany, które zaszły w życiu codziennym ludzi za sprawą kolei. Łatwość komunikacji
wymusiła wprowadzenie stref czasowych do życia społeczności, które do tego momentu synchronizowały zegary wedle
własnych potrzeb lub zgodnie z cyklami wyznaczanymi przez pozycję Słońca. Rozwój kolei spowodował także mniej widoczne
na pierwszy rzut oka przemiany w metalurgii, statystyce, fizyce, zarządzaniu. Postęp w technice kolejowej wpływał na
poszerzanie wiedzy w wielu dziedzinach, często na drodze rozmaitych eksperymentów. Przez ponad sto lat podstawą
kolejnictwa była para wodna, węgiel zaś stanowił główne paliwo używane do jej wytworzenia. Wykorzystywano do tego celu
także inne źródła energii: drewno, miał torfowy, łodygi trzciny cukrowej, odpady z produkcji bawełny oraz słomę, a od 1890
r. coraz częściej olej. Złoty wiek dla kolei przypada na okres między 1850 a 1920 r., kiedy stanowiła ona główny środek
transportu lądowego”.
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Zob. E. With, Opis wypadków na drogach żelaznych przytrafianych, z wykazaniem przyczyn, oraz sposobów ich unikania,
Warszawa 1856, s. 138, 142-143. „Nie posuwając dalej dowodzeń przekonywamy się, iż prawdopodobnie tylko statystyka
ogólna może doprowadzić do wyśledzenia przyczyny wypadków, wykazując ich źródła, bądź w zwyczajach miejscowych,
wymaganiach podróżnych, urządzeniach mechanizmu, bądź tez w charakterze i usposobieniu osób używanych do służby
eksploatacyjnej”
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technologii kolejowych. Zaczęto budować co raz to szybsze lokomotywy, pozwalające pokonać trasy
w krótszym odstępie czasowym. Wielkie prędkości wiązały się z większym zagrożeniem,
wprowadzenie nowych reguł bezpieczeństwa w postaci środków zaradczych czy też udoskonalanie
urządzeń kolejowych stało się głównym elementem pracy inżynierów kolejnictwa66.
Każda katastrofa wiąże się z ogromnym zniszczeniem, wyciągniecie wniosków na podstawie
zdobytych doświadczeń pomaga w dużym stopniu chronić przyszłe losy podróżnych jak
i pracowników kolei. Dostarczenie odpowiedniej ilości informacji pozwala na prowadzenie
prawidłowych czynności w związku z zapobieganiem występowaniu wypadków kolejowych. Analiza
i praca na podstawie autentycznego materiału dowodowego jest podstawowym elementem pracy
odpowiednich służb kolejowych jak też organów ścigania. Jak wiemy wnioski należy wyciągać z tego
co było i dążyć do ich realizacji. Spoglądając na rozwój kolejnictwa w świecie, trafnie przyszło
zauważyć, że branża kolejowa nieprzerwanie od XIX wieku w dużym stopniu dąży do poprawy
bezpieczeństwa i komfortu podróży. Podstawowym elementem świadczącym o bezpieczeństwie
transportu kolejowego jest stosunkowo niska liczba występujących wypadków w przeciwieństwie np.
do transportu samochodowego. Jednakże w przypadku wystąpienia katastrofy w ruchu kolejowym
czy tez wypadku należy liczyć się z potencjalnie wysoka liczbą ofiar, gdyż jak wiemy pociągi
pasażerskie przystosowane są do przewozu dużej liczy pasażerów. W historii kolei na świecie
wydarzyło się wiele wypadków, katastrof kolejowych. Spoglądając w ich bilans trafnie należy
stwierdzić, iż w większości przypadków zawinił błąd człowieka, natomiast w znacznie mniejszym
zakresie złośliwość rzeczy martwych.
Kolei odgrywa znaczącą pozycję strategiczną w zakresie obronności danego kraju. Wiele działań
zbrojnych, dywersyjnych stawiało sobie jako główny cel za ochronne, bądź zniszczenie
infrastruktury kolejowej. Wszelkiego rodzaju przykłady związane z działalnością zbrojną na terenie
kolei miały miejsce m.in. w czasie powstania styczniowego w 1864 r 67 . Późniejszych katastrof
kolejowych w trakcie działań zbrojnych należałoby się doszukiwać w trakcie trwania I Wojny
Światowej, jak i II Wojny Światowej.
Dokonując analizy historyczno-porównawczej wypadków kolejowych na terytorium naszego
kraju, należy zwrócić szczególna uwagę na dwie katastrofy mające miejsce w nie odległej przeszłości.
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E. Zienkiewicz, Wypadki i nadzwyczajne wydarzenia na kolejach polskich w r. 1924-1925, „Inżynier Kolejowy” 5 (1926), s.
139.
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Pierwsza z nich miała miejsce 19 sierpnia 1980 r. w okolicach miejscowości Otłoczyn. Główną
przyczyną zdarzenia było czołowe zderzenie się pociągu towarowego z pociągiem osobowym. Śmierć
w wyniku tej kolizji poniosło 67 osób natomiast 64 osoby zostały ranne. Tak wielka liczba ofiar
śmiertelnych świadczyła o ogromnej sile jaka została wyzwolona po przez czołowe zderzenie się
dwóch pociągów. Katastrofa pod Otłoczynem uważana jest za największą jaka miała miejsce
w powojennej historii kolei polskich. Główną przyczyną jaka została ustalona w trakcie trwania
czynności wyjaśniających było ruszenie przez maszynistę pociągu towarowego i zlekceważenie
sygnału „stój”. W trakcie prowadzenia prac komisji stwierdzono wiele nieprawidłowości związanej
z czasem pracy maszynisty pociągu towarowego, co w dużym stopniu mogło przyczynić się do
powstania katastrofy68.
Każde zdarzenie zwraca szczególną uwagę na błędy dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nie inaczej
było również w przypadku katastrofy pod Szczekocinami, która miała miejsce 3 marca 2012 r.
Powodem śmierci 16 osób i powstania licznych obrażeń u 57 osób było podobnie jak w przypadku
katastrofy z 1980 r. czołowe zderzenie się dwóch pociągów69. Komisja badająca okoliczności zdarzenia
stwierdziła, iż powodem czołowego zderzenia się dwóch pociągów osobowych, pośpiesznych
znajdujących się na jednym torze była. Awaria rozjazdu na posterunku odgałęźnym. Jak również
wprowadzenie jednego ze składów na nieodpowiedni tor do kierunku jazdy danego pociągu przez
dyżurnego ruchu, zignorowanie sygnału urządzenia sterowania ruchem dającego sygnał „stój”.
Wskazanie maszyniście pociągu sygnału zastępczego pozwalającego na ominięcie powyższej
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http://www.pomorska.pl/artykuly-archiwalne/art/6911999,27-rocznica-tragedii-pod-otloczynem,id,t. htlm (dostęp
04.02.2017). „Dekada lat 70. była okresem największych w historii PKP przewozów, zarówno towarowych, jak i pasażerskich.
Rodzimy przemysł kolejowy zdołał wreszcie wyrównać powojenne zniszczenia, teraz goniono za ogromnym
zapotrzebowaniem na nowy tabor w związku z rekordowymi przewozami węgla i innych towarów. Szaleńcze tempo pracy
nie ominęło także samych kolejarzy – obowiązywała wówczas praca na akord. W dzisiejszych warunkach bezpieczeństwa
ruchu kolejowego taki tryb pracy wydaje się czymś absolutnie szalonym, ale wówczas oficjalną metodą obliczania kolejarskich
wypłat była liczba przepracowanych godzin – jeśli ktoś decydował się jeździć więcej, mógł liczyć na dodatkowe
wynagrodzenie, limity czasu pracy były o wiele większe, niż dziś. https://wolnetory.wordpress.com/2017/08/19/sierpien-80katastrofa-pod-otloczynem/, (dostęp 04.02.2017). Artykuł szczegółowo opisuje przebieg i ciąg zdarzeń, które miały wpływ
na powstanie katastrofy pod Otłoczynem. Wielokrotnie do dziś słyszy się o tym, że spowodowana została ona w wyniku
działań przestępnych (tj. np. działalność terrorystyczna, działalność sabotażowa związana z sytuacją polityczno-gospodarczą
w ówczesnej PRL.)”.
69
Zob. Raport Komisji Badania Wypadków kolejowych RAPORT Nr PKBWK/1/2013 z badania poważnego wypadku kat. A 01,
zaistniałego w dniu 3 marca 2012 r. o godz. 20:55 na szlaku Sprowa – Starzyny w torze nr 1 w km 21,250 linii kolejowej nr 64
Kozłów – Koniecpol obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
w Kielcach http://mib.gov.pl/files/0/17 96984/5.pdf (dostęp 02.03.2017).
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sygnalizacji. Zła organizacja ruchu występująca na szlaku, która mogła być spowodowana trwającym
wówczas remontem70.
Powołanie się na katastrofy z przełomu XX/XXI wieku wskazuje, że mimo upływu
kilkudziesięciu lat bilans szkód i ofiar jest zatrważająco podobny. Wszystkie czynniki tworzące ciąg
zdarzeń doprowadziły do wielu wypadków i katastrof kolejowych jakimi byliśmy świadkami, bądź
o których wiemy z historii. Kolei od zawsze towarzyszyły wszelkiego rodzaju wypadki, katastrofy.
Każdy nowy środek lokomocji, każdy nowy wynalazek niesie za sobą pewnego rodzaju zagrożenia
jak i korzyści, nie inaczej było w przypadku transportu kolejowego. Obecnie za główny cel branży
kolejowej należy przyjąć, znaczną poprawę bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej, taboru czy też
poprawę jakości świadczonych usług. Tworzenie co raz to szybszych pojazdów szynowych, mogących
konkurować z innymi środkami transportu winno być podyktowane nie tylko czynnikami
finansowymi ale również powinno odnosić do kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

70

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/znamy-dokladny-przebieg-katastrofy-pod-szczekocinami-42
(dostęp 02.03.2017).
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Prawidłowe funkcjonowanie kolei uzależnione jest od wielu czynników. Głównym,
a zarazem najważniejszym czynnikiem jest bez wątpienia ten o charakterze ludzkim. Opierając się
o wszelkie dane statystyczne można śmiało stwierdzić, że wypadki, incydenty czy też
najpoważniejsze katastrofy były w wielu przypadkach wynikiem i źródłem zaniedbań, czego
konsekwencji można doszukiwać się w tragicznym bilansie ofiar. Problematyka, która jest ściśle
związana z kwestią zaistnienia wypadku kolejowego, winna udzielić odpowiedzi na ważne
elementarne pytania, bez których nie jesteśmy w stanie określić bezpośredniej przyczyny naruszenia
zasad bezpieczeństwa. Poniższy rozdział w sposób wielowątkowy odnosi się to poszczególnych
typów, rodzajów zdarzeń jakie najczęściej występują w obrębie infrastruktury kolejowej. Wprawdzie
tematyka z którą związana jest niniejsza publikacja została już opisana w kilku książkach oraz
artykułach, nie mniej jednak stanowi ona wąską specjalność, która stwarza ciągle to nowe pole
badawcze. Dotychczasowa niewielka ilość publikacji, które są wynikiem wiedzy z zakresu nauk
technicznych oraz prawnych, świadczy przede wszystkim o złożoności materii, która w wielu
aspektach jest jeszcze nie zbadana.
Wszelkiego rodzaju kwestie związane z działalnością organów ścigania, czy też działalnością
odpowiednich organów kolejowych są ściśle określone w przepisach prawa zarówno powszechnego
jaki i wewnętrznego. Jest to bardzo ważny element, który warunkuje przeprowadzenie odpowiednich
czynności postepowania przygotowawczego, bez których prowadzenie danej sprawy było by
znacznie utrudnione 71 . Mechanizmy działania oraz funkcjonowania kolei są bardzo specyficzne.
Każda branża transportowa rządzi się własnym prawem oraz charakterystycznymi cechami, które
nadają jej indywidualny charakter. W przypadku badania i analizy poszczególnych wypadków
kolejowych, należy w pierwszej kolejności określić ich etiologię, gdyż tylko wtedy jesteśmy w stanie
wyciągnąć szereg odpowiednich wniosków w toczących się postepowaniach.
Obecnie przyjmuję się, że najbezpieczniejszą branżą transportu jest lotnictwo. Należy wskazać,
że takowe stwierdzenie jest jak najbardziej trafne, gdyż statystyczna liczba ofiar śmiertelnych

71

S. Szczepaniak, S. Stachowicz, Kryminalistyczna problematyka wypadków i Katastrof kolejowych…, dz. cyt., s. 474.
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w katastrofach lotniczych jest niemalże znikoma w porównaniu z tymi z wypadków drogowych czy
też kolejowych. Wynikiem wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa jest przede wszystkim brak
interakcji z i innymi rodzajami środków transportu. Oraz nieporównywalnie mniejsza liczba
uczestników ruchu lotniczego w odniesieniu do np. uczestników ruchu drogowego bądź kolejowego.
Wracając do transportu i branży kolejowej trzeba zaznaczyć, że katastrofy na kolei występują lecz
ich częstotliwość w porównaniu do innych zdarzeń jest niewielka72. Obecnie szereg zdarzeń na kolei
obejmuję głownie te będące wynikiem interakcji człowieka z pojazdem kolejowym oraz te będące
wynikiem interakcji z innym pojazdem drogowym. Dokonując analizy poszczególnych statystyk
można śmiało stwierdzić, że najczęstszych przyczyn wypadków kolejowych dopatrujemy się w:
•

wypadkach

związanych

z

przebywaniem

osób

postronnych

w

miejscach

niedozwolonych,
•

aktach samobójczych,

•

wypadkach z udziałem samochodów i pieszych na przejazdach kolejowo- drogowych.

Opisując wszelkie niebezpieczne zdarzenia na kolei warto wspomnieć, że jedną z najliczniejszych
grup stanowią wszelkie naruszenia odbywające się w obrębie wewnętrznego systemu kolejowego.
Największą ich liczbą przyjmuje się dla zdarzeń poprzedzających wypadek, które mogą stać się
zalążkiem dla późniejszej tragicznej katastrofy. Są nimi głównie: SPAD

73

, pęknięcia szyn,

odkształcenia torów linii kolejowych, defekty sygnalizacji, pęknięcia kół, pęknięcia osi74.

2.1. Samobójstwa w obrębie ruchu kolejowego
Po przez samobójstwa które stwarzają zagrożenie w ruchu kolejowym, dotychczasowa liczba
wypadków na kolei utrzymuje się od wielu lat na stałym wysokim poziomie. Głównym elementem
przyczynowym

zjawiska jest samodzielna decyzja potencjalnego samobójcy, który w związku

z przebywaniem w miejscu niedozwolonym doprowadza do potrącenia go przez pojazd szynowy

72

Duże katastrofy kolejowe występują bardzo rzadko, lecz w momencie ich powstanie należy liczyć się z bardzo dużą liczbą
ofiar i rannych. Natomiast z najczęstszymi wypadkami, które zostały opisane w rozdziale II spotykamy się na co dzień, przez
co ich liczba w oparciu o częstotliwość jest ogromna.
73
(SPAD)- Minięcie sygnału informującego o niebezpieczeństwie.
74
P. Hachulski, Problematyka kryminalistyczna katastrof kolejowych…, dz. cyt. s. 75,132. Niebezpieczne zdarzenia
poprzedzające wypadek mogą wynikać z wielu czynników m.in. błędu ludzkiego, niekorzystnych warunków atmosferycznych,
zmęczenia materiału, wad technicznych sprzętu. Wskazane bezpośrednio przyczyny w wielu sytuacjach spowodowały np.
wykolejenie pociągu, czołowe zderzenie się składów.
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będący w ruchu.75. Doszukując się czynników suicydologicznych, u potencjalnego samobójcy należy
w pierwszej kolejność odnieść się do tych które determinują go do podjęcia działań zmierzających do
dokonania zamachu na własne życie76. Determinanty w wielu przypadkach często nie są zależne od
woli samobójcy. Lecz wynikają z działalności innych osób bądź też instytucji. Wobec tego do kwestii
warunkujących chęć odebrania sobie własnego życia zaliczmy przede wszystkim:
• nagromadzenie się problemów rodzinnych (m.in. kłótnie małżeńskie, długi, problemy
zdrowotne najbliższych),
• problemy zawodowe (m.in. utraty pracy, konflikt z przełożonym),
• choroby psychicznej (m.in. depresja, stany lękowe i inne wszelkie zaburzenia
osobowości),
• utratę bliskiej osoby (m.in. śmierć małżonka, rodzica, dziecka),
• utratę podstawowych środków utrzymania,
• zawody miłosne (m.in. zakończenie związku, zdrada),
• poczucie wstydu w przypadku bycia ofiarą przestępstwa (m.in. wszelkie przestępstwa
na tle seksualnym itp.).77
Biegnący wieloetapowo proces wszelkich problemów trwających tygodniami, miesiącami czy też
latami, może doprowadzić praktycznie każdą osobę do aktu samobójczego czy tęż usiłowania jej
dokonania. Samobójstwo zwykle nie jest uważane jako działanie przypadkowe, wobec tego szereg
powiązanych i towarzyszących mu okoliczności jest wynikiem własnych myśli oraz wywołujących
je czynników przedstawionych powyżej. Celem zasadniczym samobójcy, który jest jednocześnie
sprawcą i ofiarą jest zamach na własne życie. Jego zdeterminowanie jest na tyle silne, że nie zwraca
on uwagi na istotne wartości, które wypełniają i funkcjonują w jego życiu. Rodzina, dom, dzieci stają
się być dla niego ciężarem, gdyż nie jest on w stanie zapewnić im godziwej uwagi, utrzymania oraz

75

Samobójstwo to czyn polegający na rozmyślnym uszkodzeniu swojego ciała, którego skutkiem jest śmierć, zarejestrowany
i sklasyfikowany przez właściwy organ. Próba samobójstwa to czyn polegający na rozmyślnym uszkodzeniu swojego ciała,
którego skutkiem są poważne obrażenia (zarejestrowany i sklasyfikowany przez właściwy organ). Instrukcja o postępowaniu
w sprawach poważnych wypadków… dz. cyt., rozdz. 1 § 2 pkt 25-26.
76
Czynniki suicydologiczne to inaczej zachowania suicydalne rozumiane jako: ciąg reakcji, które zostają wyzwolone w
człowieku z chwilą gdy, w jego świadomości samobójstwo pojawia się jako antycypowany, pożądany stan rzeczy, a więc jego
cel, zob. B. Hołyst, Wiktymologia, Warszawa 2011, s. 329.
77
Zob. tenże, Suicydologia, Warszawa 2002, s. 377: Motywacja próby samobójczej w świetle badań przeprowadzonych nad
osobami, które dokonały nieudanego zamachu na własne życie, obejmuje przede wszystkim takie czynniki, jak problemy
egzystencjalne (brak sensu życia, zagubienie w świecie, osamotnienie, nieumiejętność nawiązania kontaktu z innymi ludźmi,
konflikty z członkami rodziny, często połączone z poczuciem niezrozumienia przez osoby bliskie, utrata kontaktu z osobami
bliskimi, poczucie odrzucenia przez najbliższych, sprawienie im zawodu). W mniejszym stopniu motywami zamachu
samobójczego są trudności w nauce (w szkole lub uczelni) bądź problemy zawodowe.
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opieki. Często to co staję się dla nas najważniejsze w życiu może doprowadzić do naszej
autodestrukcji. Jednostka zdeterminowana do targnięcia się na własne życie dąży do realizacji
zamierzonych celów, przy czym nie ogranicza się do transparentności własnego zachowania,
akcentując przez to brak zrozumienia ze strony otoczenia 78. Z punktu widzenia psychologii oraz
psychiatrii wszelkiego rodzaju samobójstwa można rozróżnić na podstawie zindywidualizowanego
sensu. Sens ten na ogół jest określany poprzez determinanty zachowań suicydalnych, które
zaakcentowane są w obrębie cech osobowości każdego człowieka. Proces motywacyjno-decyzyjny
aktu samobójczego kształtuje się w oparciu o szereg myśli zachodzących w psychice ludzkiej. 79 .
Psychiatria na gruncie swej działalności wyróżnia dwa rodzaje samobójstw, zamachów na własne
życie. Pierwszy z nich charakteryzuję się wystąpieniem realnego i poważnego zamiaru odebrania
sobie życia. Przebieg próby samobójczej tego rodzaju jest szczegółowo zaplanowany i przemyślany.
Osoba w tym przypadku dotknięta depresją na kilka dni poprzedzających zaistnienie czynu daję
szereg sygnałów, aluzji w stronę zewnętrznego otoczenia, które mogą świadczyć o jej planach. Próby
charakteryzujące się takim zachowaniem w większości zdarzeń są skuteczne. Drugim rodzajem
pozwalającym na określenie typu samobójstwa jest tzw. para samobójstwo inaczej nazywane
samobójstwem rzekomym. Przebieg tego rodzaju samobójstw jest na ogół nie zaplanowany, wobec
czego sprawca często działa spontanicznie, chaotycznie bez odpowiedniego przygotowania. Metody
jakie w tym przypadku są wybierane przez samobójców to np. samookaleczenia za pomocą
ogólnodostępnych przedmiotów i środków, przedawkowanie leków czy też różnego rodzaju
substancji psychoaktywnych itp.80. Epizody przebiegające w ten sposób rzadko kończą się śmiercią,
są raczej apelem, wołaniem o pomoc osoby dotkniętej depresję, osobowością neurotyczną czy też
niedojrzałą osobowością co występuje na ogół o nastolatków81. Samobójcy decydując się na odebranie
sobie życia, znajdują się w trudnej sytuacji konfliktu wewnętrznego nazywanego również przez
psychiatrów czy też psychologów konfliktem indywidualnym, bądź interpersonalnym82 . Skala oraz
liczba samobójstw okazuję się być najwyższa w okresie wiosennym i letnim, związane jest to
z poprawiającą się pogodą, która wyzwala w człowieku nowe siły do działania. Samobójstwo jest bez
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Ł. Stanecki, Samobójstwo jako najczęstsza przyczyna wypadków kolejowych, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 1 (2018), s.
56.
79
J. Helios, Prawo do śmierci - uwagi na kanwie rozważań o samobójstwie, [w:] Prawo życia i śmierci, red. M. Sadowski, A.
Spychalska, K. Sadowa, Wrocław 2013, s. 20-22.
80
Ł. Stanecki, Samobójstwo jako najczęstsza…, dz. cyt. s. 56.
81
J. Helios, Prawo do śmierci - uwagi na kanwie rozważań o samobójstwie…, dz. cyt. s. 20-22.
82
Tamże, s. 23.
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wątpienia aktem wymagającym od człowieka odwagi oraz wysiłku. Miesiące jesienne czy też zimowe
pozbawione słońca wymuszają na nas spędzanie większości czasu w pomieszczeniach związku z czym
nasza aktywność i chęć działania jest znacząco ograniczona83.
Autodestrukcyjne

zachowanie

jednostki

może

również

świadczyć

o

jej

rezygnacji

z życia społecznego. Niejednokrotnie z punktu widzenia socjologii samobójstwo jest wynikiem
dezorganizacji środowiska zewnętrznego danej osoby. Badania przeprowadzane przez socjologów
dotyczą kwestii demograficzno-społecznych, u zbiorowości podejmującej działania autodestrukcyjne.
Sposób w jaki dana osoba zamierza odebrać sobie własne życie świadczy o jej zaawansowanej
chorobie czy też obojętności na dalszą egzystencję84. Determinanty za, które przyjmuje się informacje
o sprawcy, jego stanie zdrowia, warunkach rodzinnych, finansowych czy też podejmowanych
w przeszłości próbach samobójczych w duży sposób pozwalają na przyczynienie się do ustalenia
ewentualnych motywów działania samobójcy. W tym miejscu należy również wspomnieć, że
w wielu przypadkach ustalenie szeregu przyczyn jest znaczenie utrudnione, a nawet niemożliwe.
Zebrane informacje i wiadomości często są wynikiem modyfikacji, przeprowadzonej przez najbliższą
rodzinę bądź osoby bezpośrednio związanej z targnięciem się ofiary na własne życie. W związku
z tym nie odzwierciedlają one elementów prawdy 85 . Kluczowym dowodem natomiast mogą być
zeznania świadków z poza rodzinny, które niejednokrotnie pozwoliły ustalić przebieg ostatnich dni
i godzin z życia samobójcy86. Kolejnym ważnym elementem, dotyczącym kwestii rozwikłania danego
samobójstwa są listy pozostawione przez samobójców. Słowa zawarte w ich treści często stanowią
główny dowód w sprawie. Pożegnanie się z najbliższymi zawarte w treści listu przybiera w tym
przypadku charakter poboczny, sprawca natomiast za główny cel przyjmuje ujawnienie podłoża
swojego desperackiego kroku, jak również może wskazywać osoby, których działanie miało wpływ

83

https://www.focus.pl/artykul/samobojstwo-w-genach, (dostęp 30.08.2018). „Ostatecznie najbardziej depresyjnymi
miesiącami są te zimowe, pozbawione słońca i zmuszające nas do pozostania w domu. Okazuje się jednak, że samobójstwo
wcale nie jest tak mocno związane z depresją, jak się powszechnie sądzi. Wręcz przeciwnie – wymaga odwagi i wysiłku.
„Ludziom wydaje się, że samobójcy są słabi, ale to nieprawda. Oni muszą być nieustraszeni” – twierdzi prof. Thomas Joiner,
psycholog z Florida State University.”.
84
J. Helios, Prawo do śmierci - uwagi na kanwie rozważań o samobójstwie…, dz. cyt. s. 23. Własna refleksja pozwala mi
stwierdzić, że obojętność na dalszą egzystencję często występuje u osób starszych oraz samotnych. Osoby te w pewnym
wieku osiągają poczucie spełnienia we wszystkich aspektach życia, nie chcąc stawać się ciężarem dla najbliższej rodzinny
błędnie dopatrują się winy w swym istnieniu.
85
Często zdarza się że do najbliższej rodziny nigdy nie dochodzi informacja, że osoba im bliska poniosła śmierć w wyniku aktu
samobójczego. Uważają oni wielokrotnie, że prowadzone postępowanie przygotowawcze w tym zakresie było opatrzone
szeregiem błędów w związku z czym oskarżają oni organy ściągania o zaniedbania itp.. Natomiast osoby które przyczynił się
do samobójstwa będą próbowały uniknąć odpowiedzialności karnej na podstawie art. 151 kk.
86
Zob. B. Hołyst, Suicydologia…, dz. cyt., s. 656.
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na powzięcia zamiaru popełnienia samobójstwa87. Natomiast tylko dokładna analiza zgromadzonego
materiału dowodowego pozwoli ustalić oraz przyjąć podstawowe założenia związane z rozwikłaniem
przedmiotowej sprawy.
Przy analizie samobójstw popełnianych w ruchu drogowym warto zwrócić uwagę na szczególne
zachowanie sprawcy, które najczęściej polega na rzuceniu się jego pod pędzący pojazd. Pojazdem
może być w tym przypadku każde urządzenie mechaniczne, które się porusza i jest w stanie zadać
śmierć. Można podać tu jako przykład samochody ciężarowe, których masa i warunki prowadzenia
uniemożliwiają ich nagłe zatrzymanie. Jednak odnosząc się do statystyk i tematyki niniejszej
publikacji można śmiało stwierdzić, że najczęstszymi pojazdami wybieranymi przez ofiary są bez
wątpienia te poruszające się po szynach. Definicja pojazdu szynowego określa go jako „ruchome
urządzenie poruszające się wyłącznie po szynach, wprawiane w ruch za pomocą własnego układu
napędowego (pojazdy trakcyjne) lub też ciągnięte przez inny pojazd (wagony osobowe, wagony
doczepne wagonów silnikowych, wagony kryte i wagony towarowe)”88. Wszelkiego rodzaju pojazdy
szynowe zaopatrzone w własny układ napędowy klasyfikowane są jako pojazdy mechaniczne 89 .
W momencie badania wszelkich potrąceń pieszych w ruchu kolejowym, zaczęto zadawać sobie
pytanie dlaczego samobójcy wybierają pojazdy szynowe jako narzędzie zadające im śmierć. Wybranie

87

Tamże, s. 657. Autor dostrzega wagę listów pożegnalnych, które maja kapitalne znaczenie dla sprawy i z tych powodów
powinny być one poddawane wnikliwym badaniom. List mógł być przecież sporządzony przez osobę trzecią, która chciała
wpłynąć na uprawdopodobnienie wersji samobójstwa, zakamuflować rzeczywiste tło zamachu samobójczego lub stworzyć
pozory rozporządzenia przez zmarłego mieniem na jego korzyść. Listy pożegnalne, o ile ich autentyczność nie pozostawia
żadnych wątpliwości, dają podstawę do stwierdzenia, że rzeczywiście mamy do czynienia z samobójstwem, a nie zabójstwem
przez inną osobę.
88
Por. A. Rojek, Tabor i trakcja kolejowa, Warszawa 2010, s. 6. „Ustawa o transporcie kolejowym definiuje
w Polsce pojęcie pojazdu kolejowego – jako pojazdu dostosowanego do poruszania się na własnych kołach po torach
trakcyjnych, a tym samym na wstępie zawęża definicje pojazdu szynowego do pojazdów kolejowych oraz pomija (nie
występujące w zasadzie w Polsce) pojazdy szynowe na poduszce magnetycznej. Tak więc pojazdami szynowymi są zarówno
pojazdy kolejowe (w tym wąskotorowe), a także tramwaje, metro, kolej przemysłowa (np. kopalniana) oraz części pojazdów
liniowych ( np. kolejka na Górę Parkową w Krynicy czy na Gubałówkę w Zakopanem). Wśród pojazdów szynowych wyróżnić
można pojazdy trakcyjne mające własny napęd (poruszające się na zasadzie adhezyjnej lub przy pomocy zębatki) oraz
wagony, czyli pojazdy doczepne pozbawione napędu. W historii i współcześnie stosowane są też systemy z napędem
centralnym- pneumatycznym lub linowym, a także napędzane przez silnik liniowy (metro)”.
89
Za pojazdy mechaniczne należy uznać pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny
rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane
z trakcji elektrycznej( tramwaje, trolejbusy). Jeżeli chodzi o inne niemechaniczne- pojazdy, to będą nimi w szczególności
zaprzęgi konne, rowery, a także statki żaglowe, szybowce. Ponadto nie są pojazdami mechanicznymi rowery zaopatrzone
w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm 3, które zachowują wszystkie normalne cechy
charakterystyczne budowy, umożliwiające ich zwykłą eksploatację jako rowerów. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25
października 2007 r. sygn. III KK 270/07. Definicja pojazdu mechanicznego z powyższego wyroku została dokładniej opisana
i sformułowana w napisanej do niego glosie przez Ryszarda A. Stefańskiego w czasopiśmie „Prokuratura i Prawo” nr 5 z 2008
r.
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tego rodzaju pojazdu podyktowane jest bowiem usprawiedliwionymi czynnikami gwarantującymi
szybkość i skuteczność powstania zgonu.
Czynniki określono następująco:
• długa droga hamowania wynosząca niekiedy kilkaset metrów,
• bardzo duża masa własna w przypadku tego typu pojazdów (masa pojazdów szynowych
może wynosić kilkaset, a nawet kilka tysięcy ton),
• bezwzględny brak możliwości zmiany toru jazdy w chwili zauważenia przeszkody na
torach;
• poruszanie się pojazdu z dużą prędkością, a więc szybkość zadania śmierci;
• bardzo rozległe obrażenia całego ciała powodujące zgon oraz nikłe szanse przeżycia
potencjalnego samobójcy90.
Przedstawione czynniki w sposób realny i oczywisty gwarantują skuteczność zamierzonego
zamachu autodestrukcyjnego. W większości występujących zdarzeń samobójcy wybierają pędzące
pociągi osobowe, ponieważ ich prędkość przejazdowa na szlaku na ogół oscyluje w przedziale od 100160 km/h, a w przypadku zestawu trakcyjnego pendolino przekracza 200 km/h91. Pojazdy szynowe
poruszające się w ruchu miejskim, najczęściej tramwaje w mniejszym stopniu nadają się do
opisywanych celów, ponieważ ich prędkość jest znacznie mniejsza w porównaniu z pociągami
poruszającymi się na szlakach. Reakcja motorniczego w zakresie zauważenia przeszkody, a następnie
zatrzymania pojazdu jest znacznie skuteczniejsza. Obserwacja sytuacji panującej na drodze
i wyłapywanie zachowań niebezpiecznych pozostałych uczestników ruchu, jest kluczowym
elementem pracy motorniczego. Owszem zdarzają się również wypadki z udziałem tramwajów
i pieszych ale są one głownie wynikiem nieszczęśliwego przypadku, a nie świadomym działaniem
człowieka. Miejsca w których samobójcy decydują się na dokonanie zamachu na własne życie, są na
ogół mało uczęszczane przez inne osoby, gdyż ich obecność mogła by wpłynąć na skuteczność
realizacji próby. Jak wskazuje doświadczenie obecność przechodniów ma negatywny wpływ na
decyzję o zrealizowaniu samobójczego aktu 92 . Osoby związane z prowadzeniem ruchu pociągów
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Zob. B. Hołyst, Suicydologia…, dz. cyt., s. 774.
Tamże.
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Tamże, s. 775.
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wielokrotnie, wiedzą w których miejscach należy zachować szczególną ostrożność, gdyż są one
obszarem ciągłych aktów samobójczych93.
Problem jaki często występuje w praktyce kryminalistycznej oraz medyczno-sądowej jest ściśle
związany z ujawnieniem zwłok w obrębie infrastruktury kolejowej. Głównym elementem, który
stwarza trudności w prowadzaniu czynności śledczych jest przede wszystkim ustalenie dokładnej
przyczyny śmierci ofiary. Znalezienie odpowiedź na pytanie czy w danym przypadku mamy do
czynienia z wypadkiem, samobójstwem, , czy tez zabójstwem pozwoli nam na dokonanie
odpowiedniej kwalifikacji karno-prawnej zdarzenia94. Charakterystyka ran występujących na ciele
ofiary, może dostarczyć nam wielu cennych informacji, które będą w stanie określić np. udział osób
trzecich w spowodowaniu zgonu. Wielokrotnie sprawcą zależy na umyślnym ukryciu faktycznej
przyczyny śmierci. Wobec czego należy dokładnie określić rodzaj ran oraz sposób ich powstania.
W przypadku znalezienia ciała w miejscu odbywającego się ruchu kolejowego, wielokrotnie typ
i charakter ran występujących na ciele ofiary nie pozwala jednoznacznie stwierdzić czy mamy do
czynienia przestępstwem czy też nieszczęśliwym wypadkiem. Kolejną trudnością występującą na
etapie znalezienia zwłok na torach, bądź w ich pobliżu, będzie poprawne odróżnienie ran
pośmiertnych od tych zaistniałych przed jej nastąpieniem95. Środowisko autorów którzy zajmują się
opisywaniem i genezą aktów samobójczych uważa, że typowym obrażeniem jakie może wystąpić
u ofiary samobójstwa kolejowego jest całkowita dekapitacja głowy 96 . W większości przypadków
świadczy to o typowym horyzontalnym ułożeniu się ofiary na torach, gdzie prostopadle do ich
przebiegu biegnie linia odcięcia głowy97. Natomiast kolejne charakterystyczne porzeczne cięcia ciała
można zaobserwować na kończynach dolnych i górnych lub innych częściach tułowia. Dobrowolne
ułożenie się ofiary bezpośrednio na torowisku, świadczy o jej determinacji oraz bezgranicznej chęci
dokonania próby samobójczej. W wielu przypadkach maszyniści prowadzący składy pociągów,
obserwując sytuację panującą na szlaku, dostrzegali osoby, które bezpośrednio przed nimi
w odległości kilkuset metrów decydowały się ułożyć swe ciało na torach. Śmierć następowała po kilku
sekundach, a jej charakter przybierał elementy egzekucji.
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Ł. Stanecki, Samobójstwo jako najczęstsza…, dz. cyt. s. 56.
B. Możdżeń, Podstawowe czynności dochodzeniowe w przypadkach śmierci gwałtownej na terenie kolei, „Problemy
Kryminalistyki” 9 (1957), s. 463.
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Tamże, s. 464.
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Ł. Stanecki, Samobójstwo jako najczęstsza…, dz. cyt. s. 57.
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Dekapitacja - to inaczej ścięcie, metoda polegająca na zadaniu śmierci przez odcięcie głowy od pozostałej części ciała bądź
jej utrata w wyniku różnego rodzaju wypadków. http://sjp.pwn.pl/sjp/dekapitacja;2554459.html (dostęp 11.04.2017)
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W trakcie dokonywania oględzin ofiary, należy zwrócić uwagę na obszerność wszelkich obrażeń
jakie występują w obrębie jej całego ciała. Charakterystyczne w wyniku tego typu zdarzeń jest przede
wszystkim wymóżdżenie, wytrzewienie jelit czy też zmiażdżenie klatki piersiowej wraz z rozległymi
złamaniami kręgosłupa oraz kończyn dolnych i górnych. Duża liczba ran na ciele ukazuje rozmiar
siły jaka powstaje w wyniku zderzenia się pojazdu szynowego z człowiekiem. Praktyka również
stwierdza, że odcięcie kończyn może świadczyć o próbie ucieczki jaką podejmowała osoba znajdująca
się na torach, lecz charakter poniesionych przez nią obrażeń spowodował u niej zgon98. Zmiażdżenie
większego obszaru ciała połączone z rozerwaniem jego poszczególnych elementów, stwarza poważny
problem w związku z identyfikacją ofiary 99 . Analiza ran występujących u ofiar wypadków
kolejowych przybierają różnoraki rodowód, można je scharakteryzować jako:
•

rany rąbane,

•

rany cięte,

•

rany tłuczone,

•

rany darte,

•

rany miażdżone100.

Wraz z wystąpieniem ran miażdżonych na ciele ofiary wdziane w sposób wyraźny bardzo
rozległe otarcia naskórka jak i towarzyszące im podbiegnięcia krwawe. Tkanka skórna
w przypadku rozerwania odzieży często pokryta jest smarem barwy czarnej. W miejscach gdzie
przebiega linia amputacji części ciała, podbiegnięcia krwawe wydają się być mniejsze, aniżeli
w pobliżu ścięgien i przyczepów tych mięśni. Przejechanie kołem pojazdu szynowego po szyi ofiary,
powoduje co prawda zmiażdżenie jej narządów, lecz w niewielu wypadkach następuje jej całkowite
przerwanie. Ważnym elementem świadczącym o powstaniu dekapitacji za życia samobójcy, będzie
wystąpienie w jego mózgu zatorów tłuszczowych. Zjawiska związane z krwotokiem i samym urazem
powodują dostanie się do naczyń tętniczych jak również drobnych naczyń mózgowia tłuszczy
w wyniku czego następuje ich zator. Mechanizm odcięcia części ciała przebiega w dość złożony
sposób. Początkowo koła pojazdu szynowego przesuwają części ciała spoczywające na szynie,
a dopiero w wyniku ich zahaczenia o śruby, podkłady odcinają jej w miejscu przetoki koła z górna
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Ł. Stanecki, Samobójstwo jako najczęstsza…, dz. cyt. s. 57.
B. Hołyst, Suicydologia…, dz. cyt., s. 775.
100
T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników..., dz. cyt., s. 577-578.
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krawędzią szyny101. Głównymi czynnikami wpływającymi na charakter i rozległość obrażeń ciała są
przede wszystkim:
•

postawa z jaką ofiara przyjmę uderzenie pojazdu szynowego (pozycja, boczna, przodem

do pojazdu, tyłem do pojazdu),
•

prędkość z jaką porusza się pojazd szynowy,

•

sposób ułożenia się ofiary na torach kolejowych,

•

sposób zadania obrażeń (potrącenie, przejechanie),

•

następcze działanie elementów składu (zahaczenie ciała o element wagonu, wleczenie

ich po torowisku przez znaczną odległość)102.
Rozkawałkowanie zwłok przez pędzący pociąg, może być także następstwem działania osób
trzecich, których poczynania mają na celu ukrycie prawdziwej przyczyny śmierci u danej osoby, bądź
są też świadomym sposobem jej zadania.
Wrzucenie skrępowanej ofiary pod jadący pociąg albo ułożenie zwłok na torach w celu ich
zmasakrowania, są świadomym działaniem sprawców którzy chcą uniknąć odpowiedzialności karnej
i zmylić organy ścigania poprzez upozorowanie samobójstwa. Urazy mechaniczne powstające na ciele
mogą w dość łatwy sposób ukryć ślady działań przestępnych103. W związku z tym badanie ciała ofiary
stanowi bardzo ważny element w sprawie, gdyż ukierunkowane jest one na oględziny zewnętrzne
jaki i wewnętrzne zwłok. To właśnie w prosektorium możemy uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas
pytania związane z powstaniem zgonu. Współczesna medycyna sądowa jest bardzo zaawansowaną
nauka, która wychodzi naprzeciw działaniom przestępców

104

. Dowodami na przestępne

spowodowanie śmierci w obrębie infrastruktury kolejowej mogą być ujawnione ślady na ciele ofiary
do których należy zaliczyć:
•

podbiegnięcia krwawe (jako kryterium przeżyciowości, występujące w rejonie

przyczepów rozerwanych mięśni),
•

ślady po uderzeniu narzędziem tępokrawędzistym (np. w celu ogłuszenia ofiary),

•

otarcia naskórka w obrębie nadgarstków lub kostek kończyn dolnych (mogące

świadczyć o skrępowaniu ofiary),

101

T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników..., dz. cyt., s. 579-580.
Ł. Stanecki, Samobójstwo jako najczęstsza…, dz. cyt. s. 58.
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B. Możdżeń, Podstawowe czynności dochodzeniowe w przypadkach śmierci…, dz. cyt., s. 467.
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precyzyjne rany kłute o gładkich krawędziach (świadczą o użyciu np. noża w stosunku

do ofiary),
•

występujące w organizmie ofiary substancje psychoaktywne, odurzające, oszałamiające

jak również alkohol i narkotyki itp.105.
Według współczesnych statystyk, samobójstwa stanowią 2/3 liczby wszystkich ofiar
śmiertelnych na kolei. Ich klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie przez odpowiednie organy
i instytucje państwowe bez uwzględnienia ofiar śmiertelnych, których zgon nastąpił w wyniku
przebywania w miejscu niedozwolonym. Tendencja zwyżkowa występuje na terenie całej Unii
Europejskiej, oscyluje ona w granicach ok. 2 5 tys. samobójców kolejowych rocznie. Kraje gdzie ich
liczba w statystyce przybiera najwyższe wyniki to: Węgry, Czechy, Holandia jak i Portugalia 106 .
Znaczny wzrost liczby aktów samobójczych widoczny był na przełomie roku 2007-2009, kiedy to
mieliśmy do czynienia z kryzysem gospodarczym panującym na całym świecie. Przedsiębiorstwa
kolejowe twierdzą, że całkowity koszt czasów opóźnień najczęściej spowodowany jest właśnie przez
samobójstwa. Przewidywany czas przerwania biegu pociągu w tych zdarzeniach oscyluje na ogół
w przedziale od 2 do ok. 3 godzin107. Oryginalność w sposobie popełnienia samobójstwa na torach
leży w gestii przyszłego samobójcy, bowiem to on decyduje w jaki sposób ułoży się na torach czy
wtargnie pod nadjeżdżający pociąg. Osoby dotknięte poważną chorobą psychiczną, najczęściej
wybierają dość gwałtowny sposób na przerwanie własnego życia. Czego wynikiem są właśnie akty
samobójcze w obrębie transportu kolejowego. Badania przeprowadzone przez naukowców
stwierdzają, że w większości przypadków samobójca wybierający pociąg jako narzędzie własnego
zamachu był zdiagnozowany i leczył się psychiatrycznie. Następną zależnością jaka występuje
u wielu ofiar samobójstw kolejowych jest niewątpliwie obecność alkoholu w ich organizmie. Alkohol
w znaczny sposób wpływa destrukcyjnie na ośrodkowy układ nerwowy jak również, powoduje
ograniczenia motoryczne człowieka Podjęcie decyzji o targnięciu się na własne życie, wymaga od
samobójcy dokonania odpowiednich czynności z nim związanych. Wpływ alkoholu na
zaakceptowanie własnej decyzji ułatwia jej dokonanie, a co za tym idzie ogranicza świadome
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B. Hołyst, Suicydologia…, dz. cyt., s. 776.
M. Sitarz, K. Chruzik, R. Wachnik, Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Unii Europejskiej. Raport 2012, „Technika
Transportu Szynowego” 5-6 (2012), s. 51.
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podejmowanie działań przez ofiarę. Samobójstwa popełniane po spożyciu alkoholu mogą być
wynikiem nagłej nieprzemyślanej decyzji108.

3500
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Źródło: 2016 – opracowanie własne, Railway safety performance In the European Union

2.2. Analiza wybranych samobójstw kolejowych z obszaru Prokuratury Rejonowej we Włocławku
Opisując problematykę wypadków kolejowych z udziałem pojazdów mechanicznych
i pieszych. Analizie poddane zostały akta podręczne Prokuratury Rejonowej we Włocławku. Na
przebadane

17

spraw

z

lat

2007-2016

liczbę

10

stanowią

wypadki

klasyfikowane

w zależności od rozmiaru skutku jaki po nich następuje. Jako kat. A-34 i B-34 tj. „najechanie pojazdu
kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami kolejowo-drogowymi lub
108
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przejściami na stacjach i szlakach”109. Śmiertelne potrącenia w tym przypadku odnoszą się do 9 spraw
gdzie zebrany materiał dowodowy jednoznacznie stwierdza, iż w 6 przypadkach osoby umyślnie
targnęły się na własne życie, dodatkowo kolejna siódma osoba podjęła takową próbę lecz przeżyła.
Kolejne 2 sprawy nie przybierają znamion działania samobójczego, lecz są raczej wynikiem
nieszczęśliwego wypadku. Natomiast 1 akta odnoszą się do ujawnionych zwłok w pobliżu torowiska,
gdzie trudno było stwierdzić realną przyczynę przejechania człowieka przez pociąg.

Wybrane sprawy prowadzone przez Prokuraturę Rejonową
we Włocławku w latach 2007-2016
7
6

6

6

5

4
3
3

2
1

1

1

0
Samobójstwa Kat. A- Próby samobójcze
34, B-34
Kat. B-34

Nieszczęśliwe
Wypadki na
Incydenty Kat. C-65
wypadki w
przejazdach
miejscach,
kolejowych z
przejściach
udziałem
niedozwolonych Kat. samochodów i
B-34
pieszych Kat. B-20,
B-21, B-32, B-33,

Źródło: opracowanie własne. Akta Prokuratury Rejonowej we Włocławku
Sprawa sygn. akt 4Ds/1193/07 charakteryzowała się typowym dla samobójców kolejowych
ułożeniem ciała ofiary. Śmierć w niej poniósł 31-letni mężczyzna, rozwodnik, nadużywający
alkoholu, u którego zdiagnozowano chorobę nowotworową. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
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denat miał już na swym koncie jedną próbę samobójczą w 1998 r. Zdarzenie powodujące zgon miało
miejsce dnia 13 listopada 2007 r. o godz. 1912. Pociąg pośpieszny relacji Białystok - Bydgoszcz potrącił
n/n mężczyznę. Całe zajście odbyło się w obrębie linii kolejowa nr 18 Kutno - Piła na szlaku
Czerniewice - Włocławek, torze nr 1, km 53,450. Maszynista pociągu wjeżdżając do miasta
Włocławek zauważył w odległości ok 150 m od czoła lokomotywy jak zza słupa podtrzymującego
trakcje wyskoczyła postać ubrana w ciemną kurtkę i położyła się w poprzek toru. W chwili gdy postać
nie reagowała na sygnał dźwiękowy „baczność” maszynista rozpoczął procedurę nagłego hamowania
składu pociągu, dozwolona prędkość przejazdowa w tym miejscu wynosi 120 km/h. Rejestrator
prędkość zarejestrował, iż w chwili uderzenia w człowieka skład poruszał się z prędkością 100 km/h.
Droga hamowania pociągu wyniosła w tym przypadku ok 450 m od miejsca zdarzenia. Ślady krwawe
i pozostałości tkanek ludzkich znajdowały się w obrębie 150 m od zajścia. Na elementach składu
pociągu zabezpieczono liczne fragmenty tkanek, które zahaczyły o podwozie pociągu. Uderzenie
w ciało ofiary było bardzo silne, świadczą o tym obrażenia jakie on doznał min. rozkawałkowanie
zwłok z amputacją tułowia i obu kończyn dolnych, zmiażdżenie głowy z całkowitym
wymóżdżeniem, zmiażdżenie narządów jamy brzusznej i częściowo klatki piersiowej, liczne
złamania, żeber obojczyków, łopatek obu kości kończyn górnych, liczne rany, otarcia naskórka
i zasinienia. Przyczyna zgonu jaka została wydana przez biegłego z zakresu medycyny sądowej to:
śmierć gwałtowna wskutek silnego mechanicznego wielonarządowego urazu ciała. Obrażenia te
mogły powstać w wyniku potrącenia przez tabor kolejowy. Ponadto w ciele ofiary została wykryta
obecność alkoholu wynosząca powyżej 1 promila. W 2007 r. zdarzenie takie klasyfikowane było przez
koleje państwowe jako poważny wypadek na linii kolejowej kat. A-34. Przyczyna jaką przyjęto w tej
sprawie to: przebywanie osoby postronnej w miejscu niedozwolonym. Prokuratura dokonała
kwalifikacji prawnej czynu jako art. 177 § 1-2 k.k. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności
wyjaśniających w sprawie wydano postanowienie o jej umorzeniu na podstawie art. 17 § 1 pkt 2
k.p.k.110
Kolejnym zdarzeniem jakie miało miejsce w referacie Prokuratury Rejonowej we Włocławku
była sprawa sygn. akt 6Ds/1044/07. Na terenie dworca kolejowego Włocławek PKP w dniu 28 grudnia
2007 r. o godz. 6.50, nastąpiło przejechanie mężczyzny w wieku ok. 70 lat przez pociąg osobowy relacji
Kutno - Bydgoszcz. Dokładne miejsce wypadku to linia kolejowa nr 18, km 54, 786, tor 1. Według
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relacji świadków mężczyzna poruszał się po platformie peronu i nie stwarzał swym zachowaniem
żadnego zagrożenia. W momencie zatrzymania się na stacji pociągu osobowego zszedł on na
torowisko od przeciwnej strony pociągu i zaczął poruszać się wzdłuż jego linii. Konduktor dając
sygnał do odjazdu maszyniście nie mógł stwierdzić, iż w obrębie pociągu w miejscu niedozwolonym
przebywa jedna osoba. W chwili ruszania pociągu po usłyszeniu sygnału gwizdka, mężczyzna
z niewyjaśnionych przyczyn ułożył się połową swego ciała na linii pasa, na jednej z szyn. Zauważenie
ciała leżącego na torach nastąpiło dopiero po odjechaniu pociągu o kilkaset metrów, wynikało to
z wczesnych godzin porannych i nie przebywania wówczas na peronie żadnej z osób podróżnych.
Stwierdzenie podłoża samobójstwa w tej sprawie można doszukiwać się w niedawnej śmierci
małżonki denata. Emeryt nie miał żadnych problemów finansowych, ani rodzinnych o czym
wspominała w zeznaniach jego rodzina. Obrażenia jakie zostały stwierdzone przez biegłego to:
rozległe zmiażdżenie narządów miednicy małej, jelit i odcinka lędźwiowo- krzyżowego kręgosłupa
z wytrzewieniem, cechy krwawienia podpajęczynówkowego, złamanie wielofragmentowe nasady
bliższej prawej kości udowej, liczne otarcia naskórka, zasinienie. Wypadek został uznany jako kat.
A-34. Kwalifikacja prawna czynu to art. 177 § 1 i 2 k.k. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności
w sprawie wydane zostało umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.111
Trzecia sprawa sygn. akt 3 Ds/692/07 dotyczy 76-letniego mężczyzny, który z nie wyjaśnionych
przyczyn wszedł wprost pod nadjeżdżający pociąg pośpieszny relacji Lublin - Bydgoszcz w wyniku
czego nastąpiła jego śmierć na miejscu, wraz z rozczłonkowaniem zwłok. Mężczyzna ten miał
problemy z nadużywaniem alkoholu w części odzieży zabezpieczonej na miejscu zdarzenia
znalezione zostały dwa rachunki za pobyt w miejskiej izbie wytrzeźwień. Ponadto był on osobą
bezdomną, nie utrzymywał kontaktów z rodziną Wypadek miał miejsce na linii kolejowej nr 18, km
53,500 na torze 1 w dniu 6 września 2007 r. o godz. 2100. Z zeznań maszynisty wynika, że
w momencie zbliżania się do stacji Włocławek zauważył on postać stojącą w pozycji bocznej do czoła
lokomotywy, osoba nie reagowała na sygnały dźwiękowe oddane kilkukrotnie. Wdrożenie nagłego
hamowania składu nie przyniosło efektu, uderzenie w mężczyznę nastąpiło z prędkością 90 km/h jak
zarejestrowały wskaźniki pociągu. W toku przeprowadzonych badań stwierdzono zawartość
alkoholu u denata w wysokości 1,16 ‰. Obrażenia jakie zostały stwierdzone na ciele mężczyzny to:
rozległe zmiażdżenie głowy z całkowitym wymóżdżeniem, zmiażdżenie narządów klatki piersiowej
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i jamy brzusznej, liczne złamania kończyn górnych i dolnych z wielopoziomowymi amputacjami jak
również wylewy krwawe z rozległymi otarciami naskórka. Klasyfikacja wypadku dokonana przez
PKP uznała, iż było to zdarzenie o kat. A-34. Prokuratura uznała je czynem z art. 177 § 1 i 2 k.k. i po
przeprowadzeniu śledztwa umorzyła je w oparciu o art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.112
Charakterystyczne ułożenie się ofiary polegające na ułożeniu szyi na jednej z szyn można było
zaobserwować w toczącym się postepowaniu sygn. akt 6Ds/1300/09. W dniu 28 grudnia 2009 r.
o godz. 926 , 87-letni mężczyzna położył się dobrowolnie na jednym z torów na wejściu do stacji
Włocławek Zazamcze. Pociąg osobowy jadący w kierunku Kutna poruszał się z dozwoloną prędkością
ok. 80 km/h. W momencie zbliżania się do stacji w odległości ok. 200 m rozpoczęło się planowe
hamowanie składu. Samobójca przebywający na peronie w momencie zauważenia składu i oddania
przez niego sygnału dźwiękowego z niewyjaśnionych przyczyn wtargnął na tory i przyjął na nich
pozycję horyzontalną. Podjęta próba wyhamowania składu nie przyniosła rezultatu. Po zatrzymaniu
się kierownik pociągu udał się na miejsce zdarzenia, gdzie znajdowały się zwłoki ludzkie. Oględziny
zwłok dokonane w prosektorium stwierdziły u denata: amputację głowy, złamanie kości potylicznej
oraz kości podstawy czaszki w zakresie dołu tylnego i środkowego, ogniska zranienia obu płatów
potylicznych mózgu, zmiażdżenie szyi, złamanie obu kości ramiennych, prawie całkowita amputacja
prawej stopy, złamania obustronne wszystkich żeber, mostka i obu obojczyków, liczne uszkodzenia
obu płuc i serca, wielomiejscowe pęknięcia aorty. Liczne uszkodzenia miąższu wątroby i śledziony,
jak również wielomiejscowe złamanie kręgosłupa szyjnego i piersiowego. Po przeprowadzeniu
czynności wyjaśniających nie udało się ustalić co mogło być główną przyczyną tego aktu
samobójczego. Zeznania najbliższej rodziny świadczyły o prawidłowych relacjach panujących
między nimi a ofiarą. Mężczyzna nigdy nie miał poważniejszych problemów zdrowotnych, nie leczył
się w poradni zdrowia psychicznego, więc ustalenie okoliczności jego działania było nieosiągalne.
Klasyfikacja prawno-karna czynu to art. 177 § 1 i 2 k.k. natomiast w odniesieniu do przepisów
wewnętrznych PKP wypadkowi przydzielona została kat. B- 34, która tyczy się wypadków
kolejowych a nie jak to było do 2009 r. poważnych wypadków na kolei. Powyższa sprawa została
umorzona na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.113
Stany depresyjne jak również zdiagnozowana choroba psychiczna w znaczący sposób mogą
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wpłynąć na podjęcie próby popełnienia samobójstwa. Przykładem o tym świadczącym może być
sprawa sygn. akt. 6Ds/745/08, w której 63-letnia kobieta postanowiła odebrać sobie życie poprzez
wtargnięcie na tor, po którym poruszał się pociąg pośpieszny. W dniu 5 października 2008 r. o godz.
1843 zostało zgłoszone do dyżurnego ruchu stacji Włocławek Brzezie śmiertelne potrącenie kobiety.
Maszynista prowadzący skład zauważył na wysokości końca peronu stacji Włocławek Zazamcze
stojącą tyłem do niego postać, która nie wykonywała żadnych ruchów mimo zbliżającego się do niej
pociągu. Oddanie sygnału dźwiękowego „baczność”, jak i nagłe hamowanie pociągu nie przyniosło
zamierzonego efektu w wyniku czego przy prędkości ok. 110 km/h nastąpiło śmiertelne potrącenie
człowieka. Obrażenia jakie powstały na ciele ofiary sklasyfikowane zostały jako rozległe zmiażdżenia
połączone z rozkawałkowaniem zwłok, zmiażdżenia narządów wewnętrznych ze znaczącym ich
wytrzewieniem, amputacją prawej górnej kończyny. Po przeprowadzonych czynnościach
dowodowych ustalono, iż kobieta poinformowała męża, iż udaje się na wieczorną mszę do pobliskiego
kościoła, gdy mężczyzna zaniepokojony jej długim powrotem postanowił wyjść w jej kierunku
zauważył, że na pobliskiej stacji kolejowej znajduję się duża liczba gapiów wraz z prowadzącą tam
czynności policją. Po podejściu w rejon zdarzenia rozpoznał on części ubrań jak i obuwia swojej
małżonki. Wstępna identyfikacja zwłok została przez niego dokonana na miejscu wypadku.
Postępowanie w tej sprawie jak i poprzednich zostało umorzone w związku z nie wystąpieniem
znamion czynu zabronionego tj. art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. Kwalifikacja karna czynu odbyła w oparciu
o art. 177 § 1 i 2 k.k. Komisja badania wypadków kolejowych określiła zdarzenie jako kat. A-34.
W tym miejscu warto wskazać, iż czas potrzebny na przeprowadzenie odpowiednich czynności
postępowania przygotowawczego jakimi są oględziny miejsca zdarzenia wyniósł 159 minut, a wiec
łączny czas opóźnienia pociągu oscyluje w granicach ok. 3 godzin, nie włączając w to opóźnień
wtórnych pozostałych pociągów.114
2.3. Wypadki związane z przebywaniem osób postronnych w miejscach niedozwolonych
Według danych zawartych w raporcie przygotowanym przez agencję kolejową Unii Europejskiej
ERA z 2016 r. kolejną znaczącą grupę ofiar śmiertelnych stanowią osoby, które uległy wypadkowi
w związku z potrąceniem przez tabor kolejowy będący w ruchu 115 . Przechodzenie przez tory
w miejscu do tego nie wyznaczonym stwarza potencjalne ryzyko wystąpienia wypadku. Dokonując
114
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analizy wykresu warto zwrócić uwagę na liczbę zgonów w oparciu o saldo różnych rodzajów
wypadków śmiertelnych mających miejsce na kolei.

Liczba ofiar śmiertelnych w poszczególnych rodzajach wypadków
kolejowych lata 2010-2014 UE
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Źródło: 2016 – opracowanie własne, Railway safety performance In the European Union
Statystyka przedstawiona poniżej ukazuje liczbę zgonów na przełomie 2010 r. i 2016 r. Dane
w niej zawarte pochodzą z Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. Odnoszą się
one tylko i wyłącznie do osób, które poniosły śmierć w wyniku przejścia w miejscu niedozwolonym.

Liczba zabitych w wypadkach na przejściach niedozwolonych
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Dane z wykresów jednoznacznie wskazują, iż większość ofiar wypadków na miejscach
niedozwolonych to ofiary śmiertelne.

Liczba wypadków na przejściach niedozwolonych
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Źródło: opracowanie własne, http://www.bezpieczny-przejazd.pl/statystyki/
(dostęp 02.03.2017)
Wypadki w obrębie przejść niedozwolonych związane są z reguły z nieodpowiednim
przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez pieszych. Chęć skrócenia sobie drogi była nie
jednokrotnie główną przyczyną śmierci wielu osób. Niezabezpieczone miejsca w rejonie torowisk
nazywane są potocznie jako tzw. dzikie przejścia. Zagrożenie wynikające z ich uczęszczania wymusza
na zarządcach infrastruktury kolejowej wprowadzanie ograniczeń prędkości na danym szlaku. Brak
oświetlenia czy też odpowiednich urządzeń wskazujących o zbliżaniu się pociągu zwiększa ryzyko
zaistnienia wypadku. Wiele kampanii społecznych wielokrotnie przestrzegało społeczeństwo
o skutkach jakie mogą nastąpić w związku przechodzeniem na niestrzeżonych przejściach. Dane
zawarte w raportach europejskiej agencji kolejowej mówią wprost, iż największą liczbę ofiar
śmiertelnych z wyłączeniem samobójstw stanowią osoby, które zostały potrącone przez pociąg
w miejscu niedozwolonym. Przypadkowa śmierć często związana jest z naszą lekkomyślnością,
rutyną i brakiem rozwagi.116
116
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Poniżej znajduje się wykres z danymi PKP z lata 2010-2016 r.

Wykres porównawczy skali zgonów wśród pieszych
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Źródło: opracowanie własne, http://www.bezpieczny-przejazd.pl/statystyki/
(dostęp 07.04.2017)
Na wykresie przedstawionym powyżej widać wprost jak klaruje się skala zgonów powstałych
wyniku przejścia w miejscach niedozwolonych, w porównaniu do tych powstałych na przejściach
i przejazdach legalnie uczęszczanych.
2.4. Sprawy prowadzone przez Prokuraturę Rejonową we Włocławku w związku ze śmiertelnym
potrąceniem osoby w miejscu niedozwolonym
Opisując poniższą sprawę, należałoby na wstępie określić czy brak podstawowej czynności jaką
jest rozejrzenie się w prawo i lewo podczas przechodzenia przez tory może wpłynąć na życie danej
osoby. Według zgromadzonych informacji w aktach sygn. 5Ds/917/11, niedokonanie takiej czynności
doprowadziło do zgonu 26-letniego mężczyzny. W dniu 5 września 2011 r. o godz. 1050 na wysokości
wiaduktu drogowego w pobliżu, którego znajduje się niestrzeżone przejście został śmiertelnie
potrącony przez pociąg młody mężczyzna. Z zeznań świadków wynika, że chłopak w trakcie
przechodzenia przez tory rozmawiał przez telefon komórkowy. Kobieta znajdująca się za mężczyzną
krzyczała w jego kierunku, próbując ostrzec go o nadjeżdżającym pociągu pośpiesznym. Maszynista
prowadzący skład zauważył po lewej stronie chłopaka w odległości ok. 200 m jak przechodzi przez
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kilku torowe torowisko. W tym momencie użył on kilku krotnie sygnałów dźwiękowych „baczność”
lecz chłopak nie spoglądał w stronę jadącego pociągu i szedł dalej. Uderzenie ofiary nastąpiło prawą
stroną czoła lokomotywy przy prędkości 90 km/h. W wyniku odniesionych obrażeń, tj.
wieloodłamowe złamania żeber po stronie prawej, liczne pęknięcia płuca prawego, rozkawałkowanie
wątroby i nerki prawej, pęknięcie śledziony, znaczne uszkodzenie ściany i krezki jelit, złamanie
prawego ramienia, przedramienia jaki i prawego uda, chłopak zmarł w karetce, która przybyła na
miejsce zdarzenia. Siła uderzenia spowodowała, że jego ciało zostało odrzucone na odległość ok. 10
m od miejsca zdarzenia. Jak zostało ustalone z treści zeznań chłopak przechodząc przez torowisko
rozmawiał przez telefon ze swoją siostra informował on ją o rezultatach rozmowy kwalifikacyjnej
z której wracał. Nieusłyszenie sygnału dźwiękowego lokomotywy mogło być spowodowane
przechodzącym wówczas u niego zapaleniem ucha. Postępowanie przygotowawcze zostało umorzone
na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k. Czyn podobnie jak w przypadku samobójstw wypełnia znamiona
art. 177 § 1 i 2 k.k. Instrukcja Ir - 8 klasyfikuje go według danych zawartych w tabeli jak zdarzenie
kat. B - 34.117
Zdarzenie drugie sygn. akt. 2Ds/196/11 związane z przebywaniem osoby postronnej
w miejscu niedozwolonym, odnosi się do mężczyzny wracającego do domu z pracy po torowisku.
Owe zajście miało miejsce dnia 21 lutego 2011 r. o godz. 1708 na szlaku Kaliska Kujawskie Czerniewice, km 37,200, torze 1, linii kolejowej numer 18. W sprawie ustalono, iż pociąg pospieszny
relacji Bydgoszcz Główna - Kielce potrącił ze skutkiem śmiertelnym mężczyznę. Maszynista
prowadzący skład zeznał, że w trakcie wyjazdu z łuk poruszając się po torze lewym, zauważył idącego
mężczyznę w odległości ok. 200-250 m w skrajni toru. Mężczyzna ten przemieszczał się w tym
samym kierunku co jadący za nim pociąg. Na oddany sygnał dźwiękowy „baczność” postać uniosła
prawą rękę do góry dając znak, że usłyszała sygnał zbliżającego się pociągu. Wdrożenie nagłego
hamowania składu nie przyniosło zamierzonego efektu i przy prędkości ok 80 km/h nastąpiło
potrącenie mężczyzny. Według zeznań najbliższej rodziny, denat codziennie wracał tą samą drogą
do domu z pracy. Jednakże z uwagi na fakt prowadzonych prac remontowych na torze prawym
dyżurny ruchu wprowadził jadący pociąg pośpieszny na tor lewy, który według rozkładu nie był dla
niego przypisany. Zbieg niefortunnych okoliczności jak również brak rozwagi pieszego doprowadziły
do jego śmierci. W trakcie przeprowadzania oględzin wewnętrznych ciała ofiary ujawniono szereg
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Sygn. akt. 5Ds/917/11.
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urazów mechanicznych, tj. wieloodłamowe złamania kości sklepienia i podstawy czaszki, cechy
stłuczenia i zranienia obu półkul mózgowych, wieloodłamowe złamania żeber 1-12 wraz z licznymi
uszkodzeniami opłucnej ściennej, rozdarcie miąższu płuca prawego, rozkawałkowanie wątroby,
pęknięcie śledziony i jelit, pęknięcie miąższu obu nerek, złamanie obu ramion, przedramion jak kości
lewego uda. Po przeprowadzeniu badań toksykologicznych w krwi denata ujawniona została
obecność alkoholu wynosząca 1.90 ‰. Powyższe zajście zostało określone na podstawie art. 177 § 1
i 2 k.k., kat. B - 34 Instrukcji Ir-8. Po dokonaniu wszystkich czynności postepowania
przygotowawczego, Prokuratura nie doszukała się w tym zdarzeniu znamion czynu zabronionego, tj.
art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. Podsumowując należałoby stwierdzić, iż w większości nieszczęśliwych
wypadków na kolei, alkohol odgrywa w nich znaczącą rolę.118
2.5. Wypadki z udziałem samochodów i pieszych na przejazdach kolejowo-drogowych
Skomplikowany charakter ruchu kolejowego, wyraża się tym, że na całość jego odpowiedniego
funkcjonowania składa się praca wielu tysięcy pracowników, dokonujących różnego typu czynności.
Sprawne prowadzenie ruchu pociągów możliwe jest tylko wtedy, gdy wykonywane czynności
zazębiają się w jedną wspólną całość, bez występowania jakichkolwiek luk 119 . Najmniejsze
zaniedbania i brak odpowiedniej harmonii we współpracy dyżurnych ruchu, maszynistów,
dróżników jak i wielu innych pracowników mogą doprowadzić do powstania wypadku kolejowego.
Analiza wielu spraw dotyczących zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych wskazuje, iż na
powstanie danego wypadku składa się szereg współdziałających okoliczności przyczynowych,
związanych z zaniedbaniami zarówno po stornie pracowników kolej jak i pozostałych uczestników
ruchu120. Koleje wśród transportu lądowego mają specjalną sytuację, gdyż przywiązane są one do szyn.
Przewożenie ogromnych ciężarów przy stosunkowo niewielkiej sile związane jest z występowaniem
małego tarcia jakie odbywa się za pośrednictwem stalowych kół i szyn. Następstwo niewielkiego
tarcia powoduje, iż wyhamowanie pociągu nie jest możliwe na krótkiej odległości w niewielkim
odstępie czasu. Pociągi znajdujące się w ruchu kolejowym korzystają z przywileju jakim jest ich
pierwszeństwo nad pojazdami drogowymi, w przypadku krzyżowania się drogi kolejowej 121
118

Sygn. akt. 2Ds/196/11.
P. Hachulski, Problematyka kryminalistyczna katastrof kolejowych…, dz. cyt. s. 70.
120
Tamże.
121
Droga kolejowa składa się z podtorza, nawierzchni i budowli inżynierskich. Podtorze kolejowe występujące
w postaci nasypów i wykopów stanowi ziemną podstawę toru, zajmuje pasmo terenu o szerokości 20-50 metrów. Na
torowisku ułożona jest nawierzchnia kolejowa tj. zespół konstrukcyjny składający się z podkładów, szyn, złączek, podkładek,
119
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z kołową122. Zderzenie się pociągu z pojazdami drogowymi (najczęściej samochodami) występuje na
przejazdach kolejowo-drogowych. Przejazdy są miejscem spotykania się jakże różnych od siebie
pojazdów, w którym to szynowy ma zawsze pierwszeństwo 123 . Obecnie wyróżnia się szereg
niewłaściwych zachowań użytkowników przejazdów, które mogą stać się bezpośrednią przyczyną
wypadku:
•

np. odwrócenie uwagi kierującego poprzez używanie telefonu komórkowego,

kontrola nad przewożonymi zwierzętami, dokonywanie manewrów pojazdem, rozmowa
z pasażerami pojazdu,
•

prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, posiadanie

różnego rodzaju schorzeń wpływających na stan psychofizyczny kierującego,
•

niedostosowanie odpowiedniej prędkości do warunków panujących na drodze

(trudności związane z zatrzymania pojazdu)124,
W Polsce istnieje sześć kategorii przejazdów kolejowo-drogowych, do których zalicza się
również przejścia dla pieszych. Poniżej znajduję się ich kategoryzacja wraz z liczbą:
„Liczba przejazdów w Polsce 14 889, z czego eksploatowanych 12 744
•

kategoria A - 2458 (przejazd strzeżony z rogatkami),

•

kategoria B - 1045 (przejazd z samoczynną sygnalizacją, półrogatkami),

•

kategoria C - 1371 (przejazd z samoczynną sygnalizacją bez rogatek

i półrogatek),
•

kategoria D - 6801 (przejazd bez samoczynnej sygnalizacji, bez rogatek,

półrogatek, oznaczony jedynie znakami drogowymi),
•

kategoria E - 485 (przejścia dla pieszych),

•

kategoria F - 584 (przejazdy użytku prywatnego)”125.

Dokonując analizy danych zawartych w statystykach można jednoznacznie stwierdzić, że
najwięcej wypadków ma miejsce na przejazdach kategorii D, gdzie brak jakichkolwiek urządzeń

wkrętów i innych akcesoriów, który tworzy drogę dla pojazdów kolejowych. Drogę tę stanowi tor kolejowy- dwa równoległe
toki szynowe ułożone w ustalonej między nimi odległości. Tamże, s. 23.
122
Tamże, s. 163.
123
Tamże.
124
T. Ryś, M. Sitarz, Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Analiza zdarzeń kolejowych w Polsce (2009-2010), Raport o
stanie bezpieczeństwa- ERA (2012), Katowice 2012, s. 48-50.
125
Podsumowanie stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego, Raport za III kwartał 2013 r., Urząd Transportu Kolejowego.
s. 11-12.
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ostrzegawczych czy zabezpieczających wpływa na ich liczbę126. Natomiast w przypadku przejazdów
strzeżonych należy zwrócić uwagę na błędy, zaniedbania jakie mogą zostać popełnione przez
człowieka. W Polsce przecież można było wielokrotnie usłyszeć o złamaniu prawa w postaci
spożywania alkoholu na posterunku dróżniczym.
Liczby przedstawione na wykresie poniżej obrazują skalę zdarzeń na przejazdach kolejowodrogowych w latach 2010-2016 na terenie Polski. Według danych w nim zawartych największy
udział w wypadkach na przejazdach mają pojazdy samochodowe.

Liczba wypadków i kolizji na przejazdach i przejściach
w latach 2010-2016
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Źródło: opracowanie własne, http://www.bezpieczny-przejazd.pl/statystyki/
(dostęp 07.04.2017)
Spowodowanie wypadku z winny prowadzącego samochód zachodzi tylko i wyłącznie wtedy,
gdy wtargnął on na przejazd przy zamkniętych rogatkach. W przeciwnym razie osobą
odpowiedzialną za zachowanie bezpieczeństwa na strzeżonym przejeździe kolejowo-drogowym jest
dróżnik i to jemu przypisana będzie wina w razie zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia na przejeździe.
Niezamknięcie w czasie rogatki przejazdowej może być spowodowane wieloma czynnikami
mianowicie: niepowiadomieniem w czasie dróżnika przez dyżurnego ruchu o zbliżającym się
pociągu, nieplanowanym opóźnieniem w ruchu pociągów, niedbałym wykonywaniem obowiązków
przez dróżnika czy też częstymi zmianami rozkładów jazdy. W latach 60-tych XX wieku zawodowi

126

Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 r., Urząd Transportu Kolejowego, s. 23-24.
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kierowcy pracujący w PKS mieli obowiązek zatrzymania się przed każdym przejazdem kolejowym
i upewnienia się o możliwości bezpiecznego przezeń przejazdu. Niejednokrotnie chwila skupienia
i rozejrzenia się w obydwie strony uratowała czyjeś życie. Podobnym elementem związanym
z bezpieczną techniką jazdy samochodem jest wrzucenie odpowiedniego biegu przed przejazdem
kolejowym, a nie na jego fragmencie. W skutek drgań i nierówności możliwe jest nieodpowiednie
ustawienie przekładni drążka zmiany biegów jak i uszkodzenie skrzyni127.
Statystyka przedstawiająca bilans zabitych na przejazdach i przejściach kat. A- E ukazuje jak
wiele osób poniosło na nich śmierć.

Bilans zabitych na przejazdach i przejściach kat. A - E
w latach 2010 - 2016
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Źródło: opracowanie własne, http://www.bezpieczny-przejazd.pl/statystyki/
(dostęp 07.04.2017)
W sprawach wypadków na strzeżonych przejazdach kolejowo-drogowych do czynności
niecierpiących zwłoki należą przede wszystkim: wszelkie zabezpieczenia dzienników pracy dróżnika
jak również dyżurnych ruchów z pobliskich posterunków, zbadanie trzeźwości pracowników kolei
mających udział w zaistniałym zdarzeniu, sprawdzenie stanu urządzeń technicznych, tj. sygnalizacji,
oznakowania, rogatek i innych mających wpływ na utrzymanie bezpieczeństwa czy też dokonanie
oceny urządzeń łączności128.
W momencie, gdy wypadek zdarzy się na przejeździe nie strzeżonym, ocenie podlega
prawidłowość oznakowania przejazdu i stan jego oświetlenia. Występowanie przejazdów
w miejscach z ograniczoną widocznością, wymusza na ich zarządcach zastosowanie oprócz krzyża „
127
128

S. Szczepaniak, S. Stachowicz, Kryminalistyczna problematyka wypadków i Katastrof kolejowych…, dz. cyt., s. 495-496.
Tamże.
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św. Andrzeja” znaku stop. Najwięcej wypadków ma miejsce w porze nocnej podczas mgły, zawiei itp.
Świadczy to o wpływie warunków atmosferycznych na widoczność osoby prowadzącej pojazd
drogowy129.
Niewątpliwie należy wspomnieć, że liczba wypadków na przejazdach z każdym rokiem maleje
związane jest to z inwestycjami jakie prowadzi w ostatnich latach największy w Polsce zarządca
infrastrukturą kolejową czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
2.6. Opis i analiza wybranych wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych
Zdarzanie, które miało miejsce w dniu 13 kwietnia 2015 r o godz. 1800. odnosi się do śmierć
młodego mężczyzny, który nie zachował odpowiedniej ostrożności podczas przejeżdżania autem
przez przejazd kolejowo – drogowy kat. C. Wypadek miał miejsce w miejscowości Rzeżewo w gm.
Lubień Kujawski na 31.400 km, linii kolejowej numer 18. W powyższym miejscu znajduje się
dwutorowy przejazd kolejowy, wyposażony w sygnalizację świetlną, krzyż św. Andrzeja jak również
znak stop. Warunki atmosferyczne panujące w chwili wypadku to zmierzch, niewielkie
zachmurzenie, brak opadów i mgły powodujący ogólną dobrą widoczność. Oświetlenie przejazdu
w czasie zdarzenia było wyłączone z uwagi na zbyt wczesną porę dnia. Według zeznań Maszynisty
w momencie wyjazdu zza nasypu toru zauważył on zbliżający się z dużą szybkością pojazd osobowy
z prawej strony drogi. Maszynista oddał sygnał dźwiękowy „baczność” ponadto rozpoczął nagłe
hamowanie składem pociągu którego masa rzeczywista wynosiła w tym przypadku 360 ton.
Przeprowadzenie wszystkich czynności mających wpłynąć na unikniecie wypadku nie dało rezultatu
w wyniku czego w pierwszy wagon znajdujący się bezpośrednio za lokomotywą uderzył pojazd
osobowy kierowany przez 30-letniego mężczyznę. Siła uderzenia spowodowana dużą prędkością
pociągu wynoszącą 110 km/h dokonała wielkich zniszczeń pojazdu jak również wyrzucenia
znajdującego się w nim kierowcy po za jego obszar. Policjanci przybyli na miejsce zajścia odkryli
wrak pojazdu znajdujący się w odległości ok 50 m od przejazdu jak również leżące zwłoki na jednym
z torów. Po sprawdzeniu wszystkich okoliczności stwierdzono, że sygnalizacja działająca na miejscu
przejazdu była sprawna, a główną przyczyną wypadku sklasyfikowanego przez PKP jako kat. B – 20
było niezachowanie ostrożności przez prowadzącego pojazd osobowy. Obrażenia jakie doznał
poszkodowany nie pozwalały w jakikolwiek sposób na uratowanie jego życia. Protokół sekcyjny

129

Tamże.
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stwierdził u niego rozległą ranę amputacyjną tułowia wraz ze zmiażdżeniem jamy brzusznej i klatki
piersiowej, liczne złamania kończyn dolnych i górnych jak również wielofragmentowe złamania
kości twarzoczaszki i jej podstawy. Podsumowując powyższe zdarzenie warto zwrócić uwagę, iż
kierowca auta i jego pasażerowie nie są wstanie uchronić się przed obrażeniami a niekiedy śmiercią
w przypadku starcia z wielotonowym pojazdem szynowym. Sprawa sygn. akt. 2 Ds/406/15,
kwalifikacja prawna 177 § 1 i 2 k.k. została umorzona po przeprowadzeniu wszelkich czynności
postepowania przygotowawczego w oparciu o art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.130
Potrącenie pieszego na przejeździe, przejściu kolejowym dotyczy w dużej mierze osób
przechodzących w tym miejscu przez torowisko. Jak pokazują statystki wśród ofiar śmiertelnych na
przejazdach piesi zajmują ok 40 %, a pojazdy samochodowe ok. 60% w zależności od roku.
Wielokrotnie można zaobserwować, iż w trakcie opuszczania zapór kolejowych piesi przechodzą
przez torowisko sądząc, że czekanie na pociąg w tym miejscu się nie opłaca. Kolejnym z przykładów
ignorancji jest przejeżdżanie na rowerze przez przejazd kolejowy. Bagatelizowanie ewentualnego
upadku doprowadziło do śmierci pewnego rowerzysty na przejeżdżę. Cała zajście odbyło się w dniu
26 września 2014 r. o godz. 1445, w miejscowości kępka Szlachecka. na km. 35 130. linii nr 18. Według
ustaleń policji mężczyzna poruszał się na rowerze w związku z powrotem z najbliższego sklepu.
W trakcie przejazdu przez przejazd kolejowo – drogowy upadł wraz z rowerem na tor nr 2 po czym
miał kłopoty z powstaniem. Jak ustalono w jego organizmie znajdowało się 1,50‰ alkoholu.
Kierujący pociągiem osobowym zeznał, że w czasie wyjazdu z łuku zauważył klęczącego nad
rowerem mężczyznę przy prawej zewnętrznej szynie toru nr. 2. Widząc ową postać w odległości ok.
150 m rozpoczął nagłe hamowanie wraz z użyciem sygnału dźwiękowego. W wyniku potrącenia przy
prędkości 96 km/h, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Do ran jakie zostały u niego stwierdzone
podczas oględzin wewnętrznych zwłok należą: rozległe zmiażdżenie głowy wraz z całkowitym
wymóżdżeniem, zmiażdżenie rusztowania kostnego i narządów wewnętrznych klatki piersiowej,
złamanie obu kości kończyn górnych i lewego podudzia, przerwanie rdzenia kręgowego ze
złamaniem kręgosłupa, uszkodzenia i pęknięcia narządów jamy brzusznej. W toku postepowania
przygotowawczego stwierdzono, że winnym całego zdarzenia kat. B- 32131, na przejeździe kat. C jest

130
131

Sygn. akt. 2Ds/406/15, patrz ryc. nr. 14, 15, 16, 17.
Patrz. Załącznik tabela nr. 1.
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76-letni rowerzysta, który nie reagował na żadne sygnały pociągu. Sprawę zakwalifikowano jako czyn
z art. 177 § 1 i 2 k.k.132. po czym ją umorzono z art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.133
2.7. Zdarzenia poprzedzające wypadek
Szczególnie kluczowym elementem w nadzorowaniu bezpieczeństwem jest badanie zagrożeń
identyfikowanych w trakcie codziennej pracy na kolei. Zdarzenia te mimo mniej poważnej kategorii
mogą z dużym prawdopodobieństwem przyczynić się do powstania wielu wypadków na kolei.
Minięcie sygnału informującego o niebezpieczeństwie (SPAD) 134 stanowi

pierwsze, a zarazem

najwnikliwiej badane przez UTK zajście poprzedzające wypadek. Kolejnymi zdarzeniami
wpływającymi na zaistnienie w przyszłości wypadku mogą być:
• pęknięcia szyn135,
• pęknięcia kół jak również osi pojazdu szynowego,
• defekty sygnalizacji,
• odkształcenia torów136,
Skala występowania zdarzeń poprzedzających wypadek została zaprezentowana na wykresie
poniżej. Gromadzenie tego typu danych pozwala określić obszar potencjalnych trendów ryzyka, a co
za tym idzie wdrożyć procedury prewencyjne jaki i minimalizacje w walce z tego typu
zagrożeniami137.

132

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.1997 r. Nr 89 poz. 555), art. 177.
Sygn. akt. 2Ds/1099/14.
134
Minięcie sygnału informującego o niebezpieczeństwie (SPAD) — pociąg lub cześć ́ pociągu kontynuuje jazdę ̨ bez
zezwolenia, przy czym jazda bez zezwolenia oznacza miniecie: a) sygnału „Stój” na sygnalizatorze, jeżeli nie funkcjonują ̨
systemy bezpiecznej kontroli jazdy pociągu (BKJP) klasy ATC lub ATP, b) wskazanego kilometrażem w rozkazie pisemnym
miejsca na szlaku lub przekazanego ustnie podczas manewrów na stacji, c) sygnału „Stój” na wskaźnikach, oprócz kozłów
oporowych lub sygnałów przekazywanych manualnie (ręcznie, akustycznie), z wyłączeniem przypadków, gdy pociąg lub skład
pociągu bez nadzoru przejechał sygnał „Stój”, oraz przypadków, gdy z dowolnej przyczyny sygnał „Stój” nie pojawił się ̨ na
sygnalizatorze wystarczająco wcześnie, aby maszynista mógł zatrzymać pociąg. Zob. M. Sitarz, K. Chruzik, R. Wachnik,
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Unii Europejskiej…, dz. cyt., s. 47.
135
Zob. Z. Skorek, Uszkodzenie szyn jako przyczyna wypadków i katastrof kolejowych, „Problemy Kryminalistyki” 63 (1966),
s. 631-632, ponieważ zjawisko uszkadzania się szyn w eksploatacji jest zjawiskiem masowym, istotną rzeczą stało się poznanie
przyczyn, które wywołują to zjawisko. Przyczyny te mogą być różnorodne. Wymienić tu można np. wady materiału, wady
produkcji (walcowanie), warunki eksploatacji, warunki klimatyczne, niekorzystne oddziaływanie taboru itp. Najbardziej
istotne i wywołujące największą liczbę pęknięć szyn są wady materiału i wady produkcji. Aby zrozumieć wpływ tych wad na
przyczyny występowania uszkodzeń szyn, niezbędne jest przynajmniej ogólne zapoznanie się z procesem produkcji szyn.
136
Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 r…, dz. cyt. s. 23-24. Wskazana powyżej grupa
zdarzeń́ poprzedzających wypadki, które podlegają ̨ raportowaniu, wypracowana została na poziomie wspólnotowym. W jej
zakres wchodzą ̨ zdarzenia charakteryzujące się ̨ dużą częstotliwością ̨ występowania oraz wysokim prawdopodobieństwem
wystąpienia negatywnych konsekwencji w postaci znaczącego wypadku (w przypadku niezadziałania odpowiednich procedur
bądź ́ niewykrycia uszkodzenia elementu infrastruktury lub pojazdu, krytycznego z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu
kolejowego).
137
Tamże.
133
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Liczba zdarzeń poprzedzających wypadki
w latach 2009 - 2015
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Pęknięcia szyn
Odkształcenia torów
Defekty sygnalizacji
Pominięcie sygnał "stój"
Pęknięcia kół
Pęknięcia osi

2009
1506
22
21
13
105
12

2010
1461
23
16
13
23
3

2011
1564
20
0
29
3
2

2012
1800
53
5
33
3
4

2013
1145
83
13
34
1
2

2014
1293
77
10
64
1
0

2015
1635
48
18
62
0
1

Źródło: opracowanie własne. Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego
w Polsce w 2015
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Pierwszym stadium postępowania karnego jest bez wątpienia postępowanie przygotowawcze.
Stanowi ono najważniejszy element w toczącej się sprawie, gdyż jego wyniki mają wpływ na dalsze
losy trwającego postepowania. Prowadzenie odpowiednich czynności w przypadku zaistnienia
wypadku kolejowego, wymaga od osoby kierującej postepowaniem posiadania elementarnej wiedzy
odnoszącej się do podstawowych zagadnień z zakresu kryminalistyki138, jak i też techniki kolejowej139.

3.1. Główne cele postępowania przygotowawczego
Do podstawowych zadań jakimi kieruje się postępowanie przygotowawcze należy zaliczyć:
•

„ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on

przestępstwo,
•

wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,

•

zebranie danych stosownie do art. 213 i 214 k.p.k.,

•

wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych

i rozmiarów szkody,
•

zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla

sądu”140.
Organami właściwymi do prowadzenia postępowania przygotowawczego są:

138

•

Prokuratura

•

Policja

•

Oraz inne organy uprawnione do tego przez ustawy141.

P. Horoszowski - „Kryminalistyka bada sposoby i środki dokonywania przestępstw oraz opracowuje metody służące do
wykrycia przestępstwa i ustalenia oraz ujęcia sprawcy czynu przestępnego.” P. Horoszowski, Kryminalistyka, Warszawa 1958,
s. 13-14; T. Hanausek - „Kryminalistyka jest nauką o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach
i środkach wykrywania, zabezpieczania, badania i wykorzystania wszelkich źródeł informacyjnych i informacji o osobach oraz
o zdarzeniach i ich okolicznościach” T. Hanausek, Kryminalistyka zarys wykładu, Kraków 2005, s. 23-24.
139
P. Hachulski, Problematyka kryminalistyczna katastrof kolejowych…, dz. cyt. s. 137-138.
140
Dz.U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555, art. 297.
141
Tamże, art. 298.
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Ustawodawca przyjmuje prowadzenie sprawy w formie dochodzenia bądź śledztwa.
O formie w jakiej prowadzone będzie postępowanie decydują głównie kryteria podmiotowe jak
i przedmiotowe danego zdarzenia142. Tak więc dochodzenia na ogół prowadzone są przez policje czy
właściwe organy państwowe, uprawnione do tego na mocy przepisów szczególnych, chyba że
bezpośrednim prowadzeniem postepowania zajmuje się prokurator143.
Druga formą prowadzonego postepowania może być śledztwo, które różni się od dochodzenia:
• czasem trwania,
• przedmiotem sprawy,
• zakresem czynności dowodowych,
• formalizmem144.
Warto jest stwierdzić, iż sprawy charakteryzujące się większą trudnością i zawiłością są
przedmiotem śledztw, a nie dochodzeń. Osobą kierującą śledztwem może być tylko i wyłącznie
prokurator, który zleca przeprowadzenie odpowiednich czynności danym podmiotom145.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego,
spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym jak i wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim
uszczerbkiem na zdrowiu, stanowi czyn ścigany w formie śledztwa. Nakaz ten znajduje swą podstawę
prawną w art. 309 146 k.p.k. w zw. z art. 25 k.p.k.147. Treść tych artykułów nakazuje prowadzenie
śledztwa w razie popełnienia zbrodni, którą jest czyn określony w art. 7 § 2 k.k.148
Omówienie uprzednio głównych wypadków występujących na terenie kolei, warunkuje
przeprowadzeniem odpowiednich czynności przez organy postępowania przygotowawczego, które
mają na celu określić przyczyny, jak i winę potencjalnego sprawcy. Każde zdarzenie charakteryzuje
się innym przebiegiem okoliczności, które miały wpływ na jego powstanie. Dobranie właściwych
metod techniki i taktyki śledczej149 jest podstawowym czynnikiem warunkującym na prawidłowe
rozwiązanie sprawy 150 . Wszelkie zasługi w obrębie postępowania przygotowawczego należą się

142

Zob. D. Kaczorkiewicz, Właściwości organów postępowania przygotowawczego, [w:] Kryminalistyka i inne nauki
pomostowe w postępowaniu karnym, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2009, s. 568-570
143
A. Bartha, Prokurator faktycznym gospodarzem procesu karnego ?, [w:] Dowodzenie w procesach karnych, red. R.
Sztychmiler, J. Kasprzak, J. Krzywkowska, Olsztyn 2014, s. 72-75.
144
Zob. D. Kaczorkiewicz, Właściwości organów postępowania przygotowawczego…, dz. cyt., s. 568-570.
145
Tamże.
146
Dz.U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555, art. 309.
147
Tamże, art. 25.
148
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2016 r. Nr 88, poz. 1137), art. 7 § 2.
149
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka zarys systemu, Warszawa 2015, s. 31-32.
150
Tamże, s. 33.
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głównie nauce jaką jest kryminalistyka. Samo jej powstanie wywodzi się z potrzeb prawa i służy
realizacji jego celów. Uniwersalizm czy też interdyscyplinarność świadczą o rozległości z jaką
wspomaga się kryminalistyka w osiągnięciach innych nauk. Złożoność zjawiska jakim jest
przestępstwo wymaga od organów śledczych poznania wielu zagadnień z różnych dyscyplin
naukowych, których brak znacznie utrudnia proces zwalczania przestępczości. 151 W momencie
analizy każdego zdarzenia takiego jak np. wypadek kolejowy zastosowanie będzie miała reguła tzw.
„siedmiu złotych pytań”, które brzmią następująco:
1)

„co? (co się wydarzyło, czy czyn jest przestępstwem),

2)

gdzie? (gdzie nastąpiło zdarzenie, w jakim miejscu popełniono czyn, gdzie

nastąpił skutek),
3)

kiedy? (kiedy miało miejsce zdarzenie, kiedy popełniono czyn),

4)

w jaki sposób? (jakimi metodami posłużyła się osoba, która popełniła czyn),

5)

za pomocą czego? (jakimi środkami posłużyła się osoba, która spowodowała

zdarzenie),
6)

kto? (kto jest sprawcą, kto pokrzywdzonym),

7)

dlaczego? (motywy i pobudki działania sprawcy czynu)”.152

Odpowiedź udzielona na każde pytanie pozwoli wykorzystać właściwe metody i środki
opracowane przez kryminalistykę w celu wyjaśnienia danej sprawy. Warto jest zaznaczyć, że
powyższe pytania nakreślają jedynie kierunek ustaleń wykrywaczach. Natomiast nie mówią jak
należy ich dokonać. Pomocne w tym zakresie będą więc konkretne pytania wykrywcze:
1)

„kto wiedział lub mógł wiedzieć? (chodzi tu np. o to kto mógł wiedzieć,

w którym miejscu znajdują się ukryte zwłoki, kto wiedział lub mógł wiedzieć którędy
ofiara wraca z pracy do domu)
2)

kto chciał albo mógł chcieć ? (pytanie tyczy się motywu, a wiec tego kto był

skonfliktowany z ofiarą lub dla, którego ofiara była osobą niewygodną)
3)

kto uzyskał lub mógł uzyskać z danego zdarzenia jakąkolwiek korzyść? (pytanie

odnosi się do osób, które uzyskały jakieś korzyści w związku ze śmiercią ofiary np.
spadkobranie)

151

Tamże.
E. Napieralska-Ozga, Przedmiot, zadania i miejsca kryminalistyki w systemie nauk, [w:] Technika Kryminalistyczna, red. W.
Kędzierski, t. 1, Szczytno 1993, s. 13.
152
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4)

kto obiektywnie mógł w danym czasie i miejscu popełnić określony czyn?

(chodzi tu o wytypowanie tych osób, które miały pełne obiektywne możliwości dokonania
określonego czynu np. odpowiednia siła do przeniesienia zwłok ofiary itp. Kolejnym
elementem świadczącym o możliwości popełnienia przestępstwa będzie posiadanie bądź
nie alibi)
5)

jaką

osobowość

mógł

mieć

sprawca

czynu?

(pytanie

związane

z kwestiami psychologiczno-patologicznymi oceny zachowań osobowości sprawcy.
Ustalenie czy sprawca był chory psychicznie jak również czy człowiek zdrowy był by
wstanie dokonać takich a nie innych czynności w określonych warunkach. Dokonanie
powyższej oceny wymaga konsultacji z biegłymi)”.153
Wszystkie pytania powyżej odnoszą się do realizacji funkcji wykrywczej w kryminalistyce.
Śledztwa odnoszące się do wypadków kolejowych są skomplikowane, wymagają nierzadko
posługiwania się pomocą biegłych. Kwestie tyczące się ustalenia motywów, czasem tak ważne
w innych sprawach, wielokrotnie nie mają tu żadnego zastosowania. Badania kryminalistyczne
podejmowane w ramach wypadków kolejowych winny stać się dziedziną szczególnego
zainteresowania teorii kryminalistyki. Organy śledcze napotykają się na duże trudności
w prowadzeniu tegoż typu śledztw. Komplikacje występują wówczas gdy zachodzi potrzeba
udzielenia odpowiedzi, czy mamy do czynienia z przestępstwem, czy też z przypadkiem, to jest
stanem nie spowodowanym i niezawinionym przez człowieka154.
3.2. Zawiadomienie o zdarzeniu, wypadku kolejowym
Postępowanie

przygotowawcze

dotyczące

wypadku

kolejowego

rozpoczyna

się

z chwilą powzięcia wiadomości o jego nastąpieniu 155. Kodeks postępowania karnego w art. 304156
nakłada na każdego kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, obowiązek
zawiadomienia prokuratora lub policji o jego zaistnieniu. Ponadto w § 2 obowiązek ten nałożony
został na Instytucje państwowe i samorządowe, które dowiedziawszy się o jego popełnieniu,
zobowiązane są do poinformowania powyższych organów oraz dokonaniu niezbędnych czynności,
aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. W przypadku wystąpienia
153

T. Hanausek, Kryminalistyka zarys wykładu, Kraków 2005, s. 70-71.
P. Hachulski, Problematyka kryminalistyczna katastrof kolejowych…, dz. cyt. s. 139.
155
Tamże.
156
Dz.U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555, art. 304.
154
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jakiegokolwiek zdarzenia w obrębie kolei, osobami, które pierwsze stykają się z jego skutkami, są na
ogół pracownicy przedsiębiorstw kolejowych. Regulacje dotyczące powiadomienia organów ścigania
zostały zawarte, w Instrukcji Ir-8 wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
W myśl powyższej instrukcji:
•

„Pracownik kolejowy, który zauważył, że może dojść do zdarzenia, powinien

użyć wszelkich możliwych środków, aby mu zapobiec, a gdy jest to niemożliwe, dążyć do
ograniczenia jego skutków.
•

Pracownik kolejowy zobowiązany jest osobiście, a jeżeli nie jest to możliwe, za

pośrednictwem innych osób, niezwłocznie zgłosić zdarzenie, używając wszelkich
dostępnych środków, dyżurnemu ruchu na najbliższym posterunku ruchu zarządcy
infrastruktury

lub

dyspozytorowi

(albo

ewentualnie

innemu

wyznaczonemu

pracownikowi PKP PLK S. A.).
•

W przypadku zabicia lub zranienia człowieka przez pojazd kolejowy, pojazd ten

należy zatrzymać, a kierownik pociągu lub maszynista (albo ewentualnie inny pracownik
kolejowy) zgłasza dyżurnemu ruchu na najbliższym posterunku lub zarządcy
infrastruktury o zaistniałym zdarzeniu”157.
Pracownik kolejowy, który zgłasza zdarzenie musi zawrzeć w nimi podstawowe informacje
odnoszące się do miejsca, czasu jak i opisu i skutków tego zdarzenia. Ewentualny brak podania
niektórych danych nie może opóźniać zgłoszenia.
Dyżurny ruchu, który został powiadomiony o zdarzeniu powinien niezwłocznie w zależności od
skutków i okoliczności zdarzenia:
•

„zatrzymać zbliżający się po sąsiednim torze pociąg, skład manewrowy lub

pojazd trakcyjny w przypadku zagrożenia spowodowanego zaistniałym zdarzeniem (aby
zapobiec ewentualnym większym jego skutkom), włącznie z uzasadnionym nadaniem
sygnału A 1r „Alarm”- automatycznie lub słownie,
•

natychmiast zamknąć tor, na którym powstała przeszkoda dla ruchu,

•

niezwłocznie powiadomić centrum powiadamiania ratunkowego (nr 112),

podając w miarę możliwości informację o:
➢

157

rodzaju zdarzenia i przybliżonej liczbie poszkodowanych,

Zob. Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków…, dz. cyt. rozdz. 2 § 3.
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•

➢

uwięzieniu ludzi w uszkodzonym pojeździe lub braku do nich dostępu,

➢

pożarze lub wybuchu bądź zagrożeniu nim,

➢

itp.

powiadomić prowadzących pociągi lub pojazdy kolejowe o przyczynie

i przewidywanym czasie postoju,
•

zawiadomić policję jeżeli jest to konieczne,

•

jeżeli jest taka potrzeba na, żądanie kierującego akcją ratowniczą, wprowadzić

ograniczenie prędkości na torach sąsiadujących z miejscem zdarzenia, po których może
odbywać się ruch kolejowy,
•

powiadomić bezpośredniego przełożonego jak i dyspozytora liniowego oraz

naczelnika sekcji eksploatacyjnej,
•

zgłosić zdarzenie właściwej terytorialnie jednostce Straży Ochrony Kolei”158.

Wszelkie czynności dokonane przez dyżurnego ruchu muszą być zarejestrowane w dzienniku
telefonicznym (R-138). Właściwe zawiadomienie odpowiednich pracowników wpływa na
uruchomienie dalszych procedur, które szczegółowo zostały opisane w instrukcji Ir-8159.
Schemat przedstawia osoby jakie należy powiadomić w przypadku zaistnienia zdarzenia
stosownie do jego okoliczności i rangi.
Pracownik kolejowy (np. kierownik pociągu, maszynista),

Dyżurny ruchu,

Dyspozytor w zakładzie linii kolejowych, naczelnik sekcji eksploatacji,

Dyspozytor koordynator ekspozytury zarządzania ruchem kolejowym (zawiadamia
odpowiednie organy i instytucje państwowe np. Wojewodę),

158
159

Tamże, rozdz. 2 § 4.
Tamże.
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Dyspozytor dyspozytury głównej centrum zarządzania ruchem kolejowym (powiadamia
np. przewodniczącego PKBWK, członka zarządu PKP PLK S. A. Właściwego ds. eksploatacji).
Osoby piastujące powyższe stanowiska zobowiązane są np. do:
•

poinformowanie członków komisji kolejowej ze strony PKP PLK S. A o danym

wypadku,
•

zawiadomienie o zdarzeniu Żandarmerii Wojskowej jeśli zachodzi taka

potrzeba,
•

poinformowanie właściwego terenowego Inspektoratu Bezpieczeństwa Ruchu

Kolejowego oraz oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego właściwego
terytorialnie dla miejsca zdarzenia,
•

zawiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

•

powiadomienia Wojewody właściwego dla miejsca zdarzenia oraz komendanta

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przypadku zaistnienia zagrożenia
z udziałem towarów niebezpiecznych160.
Informowanie

danej instytucji

świadczy o

rozmiarach skutków

danego

zdarzenia.

W przypadku wystąpienia samobójstwa, czy też wypadku na przejściu niedozwolonym szereg
czynności związanych z powiadomieniem odpowiednich organów będzie o wiele bardziej
ograniczony161.

3.3. Postępowanie po zaistnieniu zdarzenia
Po otrzymaniu wiadomości o zaistnieniu danego zdarzenia na jego miejsce udają się
powiadomione służby medyczne, organy śledcze jak i odpowiednie podmioty określone
w instrukcji Ir- 8. Pracownik kolejowy będący pierwszą osobą na miejscu wypadku winien sprawdzić
do momentu przybycia naczelnika sekcji eksploatacyjnej PKP lub wyznaczonej przez niego osoby162:
•

„czy w obrębie sąsiednich torów może odbywać się ruch pociągów,

a jeżeli nie zabezpieczyć miejsce zdarzenia i do zbliżających pociągów podawać sygnał
„alarm”,

160

Tamże, rozdz. 2 § 4 pkt 4.
Informowanie odpowiednich podmiotów w przypadku zaistnienia danego zdarzenia na kolei uzależnione jest przede
wszystkim od wystąpienia konkretnych skutków zdarzenia tj. rozmiarów szkód jakie nastąpiły w wyniku np. wypadku
kolejowego, liczby ofiar i rannych, zagrożenia dla środowiska itp.
162
Tamże.
161
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•
•

czy dalsze prowadzenie ruchu pociągów nie wpływa na zagrożenie,
czy na miejscu zdarzenie znajdują się osoby, którym należy udzielić pierwszej

pomocy,
•

czy w miejscu wypadku znajdują się ślady do zabezpieczenia mogące mieć

wpływ do ustaleń jego przyczyny,
•

czy istnieje ryzyko powstania pożaru,

•

czy mienie kolejowe w postaci ładunków i bagażu pasażerów jest

zabezpieczone,
•

czy na miejsce zdarzenia przybyły odpowiednie służby (pogotowie ratunkowe,

policja, straż pożarna, zespół kolejowego ratownictwa technicznego)”163.
Naczelnik sekcji eksploatacji bądź osoba wyznaczona przez niego kieruje całą akcją na miejscu
zdarzenia do momentu przybycia odpowiedniego koordynatora służb ratowniczych. Jednakże
istotnym elementem jego pracy jest przede wszystkim zabezpieczenie dokumentacji związanej
z ruchem pociągów, stanem infrastruktury czy też pojazdu kolejowego. Natychmiast po zaistnieniu
zdarzenia naczelnik sekcji ma obowiązek poinformować o nim na piśmie:
•

Przewodniczącego PKBWK,

•

Prokuraturę właściwą miejscowo jeżeli jest to konieczne,

•

Komendę Policji właściwą pod względem terytorialnym,

•

Prezesa UTK,

•

Jednostkę Żandarmerii Wojskowej jeżeli zachodzi taka potrzeba164.

Organy ścigania, które przybyły na miejsce zdarzenia po uzyskaniu wiadomości o zaistnieniu
czynu przestępnego, zobligowane są do przeprowadzenia szeregu czynności, ukierunkowanych na
uzyskanie „jak najobszerniejszego materiału dowodowego, zrekonstruowanie przebiegu zdarzenia
i zidentyfikowanie sprawcy lub sprawców danego czynu”165. Jedną z głównych czynności służącym
temu właśnie celowi jest tzw. badanie miejsca zdarzenia. Odbywa się ono przy udziale służb
śledczych jak i wyznaczonej do tego przez PKP kolejowej komisji dochodzeniowej. Komisja kolejowa
prowadzi postępowanie równolegle do toczącego się postępowania karnego, jej głównym zadaniem
jest:

163

Tamże.
Tamże, rozdz. 2 § 6.
165
S. Czerw, Badanie - oględziny miejsca zdarzenia jako zespół czynności technicznych, Warszawa 1985, s. 26.
164
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•

ustalenie okoliczności zdarzenia, nadanie mu odpowiedniej kategorii,

•

określenie szacunkowe rozmiarów strat,

•

sformułowanie wniosków zapobiegawczych166.

W skład osobowy kolejowej komisji dochodzeniowej wchodzą poszczególni przedstawiciele
przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury jak również użytkowników bocznic
kolejowych w przypadku zaistnienia tam wypadku.
Niezależnie od postępowań prowadzonych przez komisję kolejową, analizą danych wypadków,
poważnych wypadków i incydentów w transporcie kolejowym zajmuje się działająca przy Ministrze
właściwym ds. transportu Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. PKBWK prowadzi
postępowanie w momencie zaistnienia poważnego wypadku kolejowego, jednakże istnieje możliwość
włączenia się jej w pracę innych komisji kolejowych związanych z powstaniem wypadku czy
incydentu. Wszelkie działania komisji na miejscu zdarzenia sprowadzają się do przeprowadzenia
oględzin, jak i zebrania dowodów wpływających na ustalenie przyczyn zdarzenia. Zobowiązanie
komisji do współpracy z Policją i Prokuratura w materii zbierania materiału dowodowego wynika
wprost z instrukcji Ir-8167.
Wracając do badania miejsca zdarzenia, należy wskazać jego nieocenioną wartość dowodową,
bowiem niejednokrotnie stanowi ono jedyne źródło informacji o zaistniałym zdarzeniu i jego
sprawcy. Uzyskiwanie w ten oto właśnie sposób rzeczowych źródeł dowodowych winno być
teoretycznie stosowane niemalże we wszystkich rodzajach spraw. Praktyka na ogół ogranicza się do
przeprowadzania badań miejsc zdarzenia w sprawach poważnych takich jak. np.: Katastrofy
i wypadki komunikacyjne, pożary , wypadki śmierci gwałtownej itp.168.
Do szeregu czynności, które winny być dokonane na miejscu powstania wypadku wchodzą:
•

zabezpieczenie obszaru miejsca zdarzenia,

•

oględziny śledcze miejsca zdarzenia, wraz ze wstępną eliminacją wykrytych

śladów,
•

odtwarzanie elementów zdarzenia na podstawie zebranych informacji

i ujawnionych śladów,
•

166

penetracja przyległego terenu np. z użyciem psów tropiących

Zob. Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków…, dz. cyt. rozdz. 2 § 8 i 21.
Tamże, rozdz. 2 § 14.
168
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka zarys systemu…, dz. cyt., s. 223.
167
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•

stwierdzenie eksperymentalne, co do wniosków potwierdzających prawidłowy

przebieg zdarzenia,
•

powtórne sprawdzenie miejsca zdarzenia i terenów pobliskich w celu

stwierdzania, czy nie ominięto jakiegoś śladu,
•

zabezpieczenie wszelkich informacji dotyczących zaistniałego zdarzenia i ich

dopływu169.
Podstawowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia może być dokonane przez każdą osobę, która była
jako pierwsza jego świadkiem. W katalog czynności jakie powinna ona dokonać do momentu
przybycia organów ścigania wchodzą:
•

udzielenie pierwszej pomocy medycznej ofiarom,

•

niedopuszczenie do przebywania osób postronnych na miejscu zdarzenia,

•

zabezpieczenie śladów przed ich zatarciem poprzez np. dotykanie, przesuwnie

•

powiadomienie właściwych służb.170

itp.,

3.4. Oględziny miejsca wypadku kolejowego
W oparciu o zasadę szybkości postępowania karnego, oględziny miejsca zdarzenia powinny być
przeprowadzone w jak najszybszym czasie od momentu otrzymania wiadomości o zaistnieniu
zdarzenia 171 . Podstawę prawną dokonania oględzin stanowi art. 207 § 1 k.p.k., który nakazuje
w przypadku zaistnienia stosownych okoliczności przeprowadzenie oględzin, miejsca, rzeczy lub
osób172.
Nie umniejszając randze tzw. osobowym źródłom dowodowym, warto jest podkreślić doniosłą
rolę oględzin w wyjaśnieniu przyczyn wypadku kolejowego. Szczególna rola oględzin w sprawach
wypadków kolejowych ma oparcie we wszechstronnej dokumentacji odnoszącej się do prowadzenia
ruchu kolejowego. Sprawdzenie stanu technicznego wszelkich urządzeń kolejowych, czy też
dokumentacji związanej z czasem pracy osób biorących udział w zdarzeniu odbywa się przy udziale

169

Tamże.
Tamże, s. 223-224.
171
Tamże, s. 222.
172
P. Hachulski, Problematyka kryminalistyczna katastrof kolejowych…, dz. cyt. s. 143-144.
170

64 | S t r o n a

KPP Monografie

kolejowej komisji dochodzeniowej173. Pozostałe ustalenia wynikłe w trakcie pracy komisji na miejscu
zdarzenia wpływają na określenie przyczyn:
•

„Pierwotnych - stanowiących początek nieprawidłowości, które doprowadziły

do powstania zdarzenia,
•

Bezpośrednich - stwarzających stan bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa

ruchu kolejowego i stanowiące warunek konieczny powstania zdarzenia,
•

Pośrednich - pozostających w związku przyczynowym ze zdarzeniem

i mających wpływ na wielkość szkód i strat powstałych w jego wyniku,
•

Systemowych - związanych ze stosowaniem uregulowań prawnych, systemu

zarządzania bezpieczeństwem, systemów zarządzania utrzymaniem lub przepisów
wewnętrznych podmiotów uczestniczących w zdarzeniu”174.
Oględziny dokonywane przez ekipę oględzinową, która przybyła na miejsce zdarzenia
sprowadzają się do szczegółowej obserwacji miejsc, rzeczy lub osób, przy użyciu odpowiednich
środków technicznych jak i własnych zmysłów. Stwierdzenie, iż oględziny są czynnością
kryminalistyczno-procesową jest jak najbardziej trafne, gdyż wszelkie czynności w trakcie ich
dokonywania mogą stać się fundamentem dla dalszego prowadzenia danej sprawy. 175 O wartości
dowodów jakie można uzyskać z przeprowadzenia oględzin decydują przede wszystkim jakość,
fachowość, jak i wiedza osoby, która je przeprowadza. Funkcjonariusz dokonujący oględzin winien
posiadać właściwą wiedzę odnoszącą się do rodzaju danego zdarzenia.
W myśl przepisów Kodeksu postępowania karnego o konieczności przeprowadzenia oględzin
decyduje osoba prowadząca postępowanie przygotowawcze. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja
określona w art. 209 k.p.k. Przepis ten mówi wprost o konieczności przeprowadzenia oględzin zwłok,
jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci. Ofiara śmiertelna wypadku
kolejowego będzie obligatoryjnie poddana takowym oględzinom czy to na miejscu wypadku czy też
w prosektorium( otwarcie zwłok)176.
Ekipa dokonująca oględzin powinna posiadać swojego koordynatora, który wpływa na
efektywność jej pracy, poprzez ustalenie obszaru poddawanego oględzinom, podział danych

173

Tamże, s. 145.
Zob. Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków…, dz. cyt. rozdz. 2 § 22.
175
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka zarys Systemu…, dz. cyt., s. 225.
176
M. Stochaj, Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, [w:] Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej, red. C. Żaba, Poznań
2014, s. 30-31.
174
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wśród

funkcjonariuszy,

wybór

odpowiedniego

sprzętu

w

odniesieniu

do

przeprowadzanych czynności177.
Badanie wypadku kolejowego przyjmuje miano oględzin złożonych, gdyż do ich
przeprowadzenia wymagane są wiadomości specjalne z zakresu wiedzy dotyczącej ruchu kolejowego
jak i techniki kolejowej. Współpraca dwóch podmiotów tj. komisji kolejowej i organów śledczych na
miejscu wypadku jest elementem wymagalnym i nieocenionym.
W kryminalistyce wyróżnia się trzy fazy prowadzenia oględzin:
•

Fazę ogólnoorientacyjną (służącą odpowiedzi na podstawowe pytania czego,

gdzie i jak poszukiwać na miejscu zdarzenia),
•

Fazę statyczną („utrwalenie miejsca zdarzenia i zbadanie go, głównie za pomocą

metody obserwacyjnej, bez wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zastanym układzie”178.),
•
śladów

Fazę dynamiczną („aktywne badanie podstawowych, właściwości ujawnionych
oraz

odpowiednie

ich

zabezpieczenie

w

celu

dalszych

badań

kryminalistycznych”179).
Kolejnym istotnym elementem jest metoda z jaką ekipa przystępuje do przeprowadzenia
oględzin. W kryminalistyce znane są trzy metody przeprowadzania oględzin:
•

Metoda chronologiczna,

•

Metoda systematyczna,

•

Metoda mieszana180.

Obligatoryjna dokumentacja pisemna wyników oględzin wynika wprost z przepisu art. 147 § 1
pkt 3 k.p.k. Związane jest to z zasadą formalizmu jak i pisemności postępowania karnego. W skład
protokołu oględzin muszą wchodzić podstawowe dane zawarte w treści art. 147 k.p.k., jak również
powinny znajdować się w nim elementy pozwalające na późniejsze przeprowadzenie eksperymentu

177

Zob. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka zarys systemu…, dz. cyt. s. 225-226.
S. Czerw, Kryminalistyczne badanie miejsc zdarzenia, [w:] Technika Kryminalistyczna, red. W. Kędzierski, t. 1, Szczytno
1993, s. 86-87.
179
Tamże.
180
Zob. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka zarys Systemu…, dz. cyt. s. 228. „Metoda chronologiczna
- jest sposobem przeprowadzania oględzin w takiej kolejności, w jakiej przypuszczalnie działał sprawca.
A wiec oględziny rozpoczyna się od drogi dojścia sprawcy, o ile oczywiście uda się ją ustalić, lub też od pierwszej przeszkody,
którą sprawca musiał sforsować. Następnie ujawnia się, zabezpiecza i opisuje ślady w kolejności pozostawienia ich przez
sprawcę. Metoda systematyczna- to sposób opisywania śladów występujących na miejscu zdarzenia w kolejności ich
ujawniania. W metodzie tej stosuje się najczęściej opisywania, wyglądu miejsca zdarzenia w kolejności od strony lewej ku
prawej, a więc zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Metoda mieszana- jest połączeniem metody chronologicznej
i systematycznej i w praktyce jest ona chyba najpowszechniej stosowana. Najczęściej polega to na tym, że drogi dojścia
i odejścia sprawcy opisuje się przy pomocy metody chronologicznej, a samo miejsce zdarzenia-systematycznej.”
178
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na jego podstawie. Elementami do tego służącymi będą przede wszystkim fotografie jak również
wszelkie szkice181 miejsca zdarzenia182.
Na miejscu wypadku kolejowego najczęściej można spotkać rozbity tabor kolejowy, pojazd
samochodowy czy też ciało człowieka. Przeprowadzenie oględzin w konfrontacji z zebranymi
dowodami pozwoli na uzyskanie odpowiedz na pytanie, co było przyczyną, a co skutkiem zdarzenia.
Osoba znająca problematykę ruchu kolejowego jak i techniki kolejowej może z dużym
prawdopodobieństwem w gąszczu zniszczeń, uszkodzeń ustalić te elementy, które stanowiły
bezpośrednie źródło wypadku. Przeprowadzone czynności takie jak oględziny miejsca czy też zwłok
muszą być dokonane stosunkowo szybko, gdyż związane jest to z czynnikami ekonomicznoeksploatacyjnymi, które powodują straty w obrębie ruchu kolejowego183.
Ruch może być przywrócony dopiero po usunięciu skutków wypadku. Likwidowanie skutków
możliwe jest natomiast po dokonaniu oględzin i utrwaleniu ich wyników. Sprawne działanie
funkcjonariusza śledczego jest w tym przypadku kluczowym elementem. Jego czynności powinny
mieć charakter celowościowy tzn. członek ekipy oględzinowej powinien wiedzieć czego szukać,
gdzie oraz jakich śladów w przypadku zaistnienia danego zdarzenia kolejowego184. Brunon Hołyst
trafnie stwierdza, że definicja „miejsca” ma różnorodną treść kryminalistyczną, gdyż nie tylko miejsce
ujawnienia czynu dostarcza nam cennych informacji lecz również miejsca mające związek z danym
zdarzeniem. Teza odnosi się idealnie do wypadku kolejowego, bowiem miejsce samego zdarzenia
przedstawia jedynie skutki działania, bądź zaniechania ludzkiego. Natomiast należy zaznaczyć, że
owe działanie czy też zaniechanie mogło być dokonane w innym miejscu poza obszarem wypadku185.
Ustalenie pojazdu szynowego, który brał udział w zdarzeniu jest stosunkowo proste chyba, że
mamy do czynienia z porzuconymi zwłokami leżącymi w obrębie drogi kolejowej186.

181

P. Hachulski, Problematyka kryminalistyczna katastrof kolejowych…, dz. cyt. s. 173. „Dla potrzeb śledztwa prowadzonego
w ramach wypadku kolejowego sporządza się szkice w rzucie poziomym. Natomiast w przypadku szczegółowych oględzin
elementów toru lub taboru kolejowego zastosowanie mają szkice w rzucie pionowym lub krzyżowym”.
182
Zob. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka zarys systemu…, dz. cyt. s. 234-235.
183
P. Hachulski, Problematyka kryminalistyczna katastrof kolejowych…, dz. cyt. s. 149.
184
Tamże, s. 151.
185
Tamże, s. 150.
186
Porzucenie zwłok ludzkich w obrębie torowiska czy też wrzucenie ich pod poruszający się pojazd kolejowy może być
stosowane przez sprawców np. zabójstwa którzy swym działaniem chcą ukryć prawdziwe okoliczności powstania zgonu
u ofiary. Wielokrotnie zdarza się, że w miejscach mało uczęszczanych na ogół w obrębie torowisk leśnych odnajdowane są
ludzkie zwłoki. Moment odnalezienia tychże zwłok nie jest zawsze tożsamy z chwilą ich potrącenia przez pojazd kolejowy.
Zwłoki te często podrzucane są w owe miejsca w porze nocnej, natomiast odnajdywane zwykle drugiego dnia. Problematyka
tychże zajść jest stosunkowo trudna gdyż organy ścigania muszą szczegółowo prześledzić kursowanie pociągów na owym
szlaku, następnie przesłuchać wszystkie załogi pociągów, na okoliczność ewentualnego potrącenia pieszego w miejscu
niedozwolonym. (Dokładne przesłuchanie maszynisty pod kątem potrącenia pieszego, , zadania szeregu pytań dotyczących
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Jak już wcześniej zostało poruszone pracownicy kolejowi mają obowiązek zgłoszenia wszelkich
zdarzeń zaistniałych w chwili ich pracy. Potrącenie pieszego przez pociąg czy też zderzenie auta
z pojazdem kolejowym na przejeździe jest faktem nie do ukrycia. Ustalenie ewentualnego sprawcy,
który zbiegł z miejsca zdarzenia jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku sprawcy wypadku
drogowego. Bowiem wszelkie okoliczności związane z ruchem kolejowym są na bieżąco
monitorowane i sprawdzane przez odpowiednich pracowników.
Powstanie katastrofy w ruchu kolejowym jest o wiele bardziej złożonym zjawiskiem niż wypadek
kolejowy, składa się na niego szereg zaniedbań, czynów poszczególnych osób, których skutkiem jest
na ogół śmierć wielu ofiar. Dokonując analizy oględzin wypadku kolejowego można znaleźć w trakcie
ich trwania min. szczątki ludzkie, elementy pojazdu kolejowego jak też pojazdów mechanicznych
biorących udział w zdarzeniu. Ślady zgromadzone w toku prowadzonych oględzin pozwolą na
odwzorowanie, odtworzenie przebiegu wypadku kolejowego. Pojęcie śladu odnosi się do wszelkich
zmian w obiektywnie otaczającej nas rzeczywistości187.
W trakcie dokonywania badania miejsca wypadku kolejowego, komisja pracownicza PKP
sporządza własny protokół w oparciu o dokonane czynności. W których skład wchodzą:
•

ocena liczby poszkodowanych i powstałych w następstwie wypadku strat,

•

ocena stanu psychicznego i fizycznego pracowników jak również sprawdzenie

ich kwalifikacji,
•

zbadanie stanu trzeźwości lub na obecność środków odurzających wśród osób,

które mogły przyczynić się do wypadku (badanie dokonane przez Policję, SOK lub inne
uprawnione służby),
•

szczegółowy opis miejsca wypadku z uwzględnieniem rozmieszczenia pojazdów

kolejowych, ich stanem zarówno po powstaniu wypadku jak i przed jego nastąpieniem,
•

sprawdzenie stanu nastawników i przełączników w kabinie prowadzącego

pociąg, ze szczególną kontrola hamulca i nastawnika,
•

ocena dokumentacji związanej z prowadzeniem ruchu pociągów oraz

dokumentów pojazdu biorących udział w wypadku,

czasu przejazdu pociągu w miejscu znalezienia zwłok, ewentualne zauważenie podejrzanych osób na miejscu zdarzenia itp.)
W trakcie trwania śledztwa należy również przeprowadzić szczegółowe oględziny pojazdu kolejowego celem zabezpieczenia
śladów biologicznych na jego powierzchni.
187
G. Kędzierska, Ogólna charakterystyka śladów kryminalistycznych, [w:] Technika Kryminalistyczna, red. W. Kędzierski, t.
1, Szczytno 1993, s. 15.
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•

zlecenie i zabezpieczenia urządzeń rejestrujących pracę danego pracownika

kolejowego biorącego udział w zdarzeniu lub mogącego mieć wpływ na jego zaistnienie
(rejestrator pracy maszynisty itp.),
•

badanie stanu nawierzchni kolejowej188,

•

określenie warunków atmosferycznych panujących w chwili zdarzenia,

•

dokonanie pomiarów i badań pojazdu kolejowego na miejscu zdarzenia,

•

ocena stanu funkcjonowania urządzeń sterowania ruchem jak i ich

zabezpieczenie, badanie systemu hamowania jak i łączności pojazdu,
•

sprawdzenie stanu oświetlenia terenu i stanu sygnałów oraz wskaźników jak

również osygnalizowania pojazdu kolejowego189.
Natomiast przypadku zdarzenia na przejeździe kolejowo- drogowym ocenie będą podlegać:
•

sposób zabezpieczenia i osygnalizowania przejazdu lub przejścia od strony toru

jak od strony drogi,
•

użycie wymaganych sygnałów przez prowadzącego pociąg,

•

czas zamknięcia rogatek oraz obecność dróżnika na posterunku,

•

warunki widoczności panujące na przejeździe

•

stan nawierzchni drogi na przejeździe oraz na dojazdach do niego190.

Oględziny przeprowadzane przez kolejową komisję dochodzeniową są bardzo dokładne.
Zamieszczone powyżej czynności muszą być szczegółowo opisane w protokole badań komisji.
Protokół spisywany jest w formie papierowej, w jego załączniku znajdują się dokumentacja
fotograficzna wraz ze szczegółowym opisem zdjęć. Wyniki prowadzonego dochodzenia stanowią
dowody zgromadzone zarówno w postępowaniu prowadzonym przez organy ścigania jak
i wewnętrznym prowadzonym na potrzeby PKP.
Jedną z ważniejszych czynności, która powinna być przeprowadzona na miejscu zdarzenia jest
przesłuchanie świadków na jego okoliczność. Utrwalenie śladów, informacji tyle, że z pamięci osób

188

Zob. J. Bieniek, Badania Mechanoskopijne w przypadkach katastrof kolejowych, „Problemy Kryminalistyki” 72 (1968), s.
197-209. „Badanie stanu nawierzchni kolejowej jest bardzo ważnym elementem w fazie ustalania przyczyn powstania danego
zdarzenia, wypadku czy też katastrofy na kolei. Badania mechanoskopijne będą miały tu kluczowe zastosowanie (np. gdy
katastrofa została spowodowana rozkręceniem lub uszkodzeniem torów). Zidentyfikowanie narzędzia służącego do
popełnienia przestępstwa możliwe jest przy użyciu osiągnięć mechanoskopijnych. Artykuł zamieszczony poniżej po mimo
odległej daty swego wydania zawiera interesujące analizy danych zdarzeń kolejowych w, których kluczowym elementem było
zastosowanie gałęzi kryminalistyki jaką jest właśnie mechanoskopia”.
189
Zob. Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków…, dz. cyt. rozdz. 2 § 16-17.
190
Tamże.
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winno być dokonane możliwie jak najszybciej. Źródłem poznawczym w przypadku oględzin są
wszelkie stany rzeczy zastane na miejscu zdarzenia przez organy procesowe, natomiast
w przesłuchaniu są nimi relacje świadków (tj. przekazy intelektualne)191. Elementem praktycznym
przemawiającym na korzyść przesłuchania w miejscu zdarzenia jest przede wszystkim ulotność
pamięci ludzkiej i jej deformacja. Osoby, które są oderwane od kontekstu sytuacyjnego mają problem
z przekazem ustnym w trakcie przesłuchania. Warto jest również zaznaczyć, iż sytuacja traumatyczna
może wpłynąć negatywnie na świadka jednakże jak wskazują badania stres działa aktywizująco na
odwzorowanie faktów 192 . W związku z zaistnieniem wypadku kolejowego np. samobójstwa
kluczowym elementem w sprawie są zeznania maszynisty prowadzącego pociąg, gdyż na ogół ostatnią
osobą widzącą ofiarę jako żywą jest właśnie on. Treść zeznań w dużej mierze wpływa na finał sprawy,
albowiem dzięki nim organy postepowania przygotowawczego mogą po części ustalić co było główną
przyczyną danego zajścia.
3.5. Badanie zwłok ofiar wypadków kolejowych
W skład ekipy oględzinowej udającej się na miejsce zdarzenia wchodzi prokurator, technik
kryminalistyki, oficer dochodzeniowy

oraz lekarz medycyny sądowej. Ten ostatni stanowi

najważniejszy element poznawczy w dochodzeniu prawdziwych okoliczności zdarzenia

193

.

Przeprowadzenie oględzin zwłok na miejscu zdarzenia wyłania swoiste trudności, gdyż ich przebieg
musi być staranie i dokładnie dokonany w oparciu o standardy kryminalistyczne jak i medyczne.
Przeprowadzone trzy fazy oględzin, powinny udzielić odpowiedzi na pytanie czy ekipa znajdująca
się na miejscu zdarzenia, ma do czynienia z ofiarą nieszczęśliwego wypadu czy też przestępstwa.
Ślady dotarcia ofiary na miejsce zdarzenia należy dokładnie zabezpieczyć albowiem możliwe było
zaciągnięcie jej tam przez sprawcę przestępstwa (np. ofiara została zabita w domu a jej zwłoki
przetransportowano na torowisko). W przypadku rozległego terenu, badane miejsce należy podzielić
na sektory jak i określić położenie zwłok w stosunku do otoczenia czy ujawnionych śladów.
Wszystkie ujawnione ślady powinny być w miarę możliwości zabezpieczone, a gdy warunki

191

V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny miejsca teoria i praktyka, Toruń 2011, s. 315. Praktyka pokazuje, że przesłuchanie
standardowe realizowane w komisariacie, prokuraturze, w sądzie, okazuje się niepełne z powodu trudności, które wynikają
z oderwania przekazu ustnego od kontekstu sytuacyjnego oraz niemożności ustalenia przebiegu zdarzenia opierając się
wyłącznie na tym przekazie.
192
Tamże, s. 316.
193
B. Młodziejowski, Niektóre czynności procesowe a medycyna sądowa i kryminalistyka, [w:] Kryminalistyka i inne nauki
pomostowe w postepowaniu karnym, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2009, s. 59-62.
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atmosferyczne działają na ich niekorzyść oznaczone za pomocą tabliczek z numerkami 194 .
W przypadku gdy część śladów znajduje się w miejscu trudno dostępnym elementem pomocnym
może być użycie psa tropiącego( np. w celu odkrycia przebiegu drogi ofiary lub sprawcy
przestępstwa) 195. Przejście z fazy ogólnoorientacyjnej do bardziej szczegółowej następuje według
wskazanego planu przez kierownika ekipy oględzinowej. W momencie jej wykonywania wyznacza
się punk orientacyjny(np. drzewo, słup, latarnie) względem, którego odbywa się zbieranie śladów na
miejscu zdarzenia. Jak nakazuje praktyka, oględziny miejsca powinny odbywać się od punktu
centralnego. W przypadku ujawnienia zwłok, na ogół one stanowią centrum zdarzenia i to od nich
rozpoczynamy wszelkie czynności, a dopiero później przechodzimy do dokładnej charakterystyki
miejsca oraz oceny ułożenia zwłok względem innych przedmiotów 196 . Określenie pozycji zwłok
odnosi się do układu ,ich poszczególnych części, a w szczególności ułożenia głowy i kończyn. Lekarz
medycyny sądowej określa i charakteryzuje rany znajdujące się na ciele denata w oparciu o własną
wiedzę i panujące standardy197. Charakterystyczne rany jakie mogą powstać w związku z zaistnieniem
wypadku kolejowego zostały opisane w rozdziale drugim, w odniesieniu do poszczególnego rodzajów
zdarzeń. Istotnym o ile nie najważniejszym elementem w trakcie przeprowadzania oględzin zwłok
na miejscu zdarzenie, jest to aby lekarzem w nich uczestniczącym był specjalista z zakresu medycyny
sądowej. Zła praktyka ukazuje, że w wielu przypadkach prokuratorzy z przyczyn od nich nie
zależnych korzystają z usług lekarzy innych specjalności 198 . Zastosowanie tego typu rozwiązania
powoduje szereg błędów w toczących się postepowaniach, a co za tym idzie wiele kwestii zostaje nie
wyjaśnionych199. Oględziny czy to miejsca jak i zwłok w jego obrębie są czynnością niepowtarzalną,
ewentualne błędy powodują, iż dany ślad może zostać nie uznany w toku dalszego postępowania,
a co za tym idzie rzutować na wynik toczącej się sprawy. Identyfikacja zwłok ofiar wypadków bądź
katastrof komunikacyjnych jest czynnością bardzo trudną. Obrażenia powstałe w wyniku urazów
mechanicznych w wielu przypadkach nie pozwalają zidentyfikować danej ofiary. Wobec powyższego

194

Zob. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka zarys Systemu…, dz. cyt. s. 245.
Tamże.
196
Tamże, s. 246.
197
Tamże.
198
B. Młodziejowski, Niektóre czynności procesowe a medycyna sądowa i kryminalistyka…, dz. cyt., s. 62. „Prokuratorzy
niekiedy z przymusu korzystają z udziału lekarzy innych specjalności, co zazwyczaj kończy się szeregiem poważnych błędów,
których już nie da się wyjaśnić. Są to bowiem czynności niepowtarzalne, a upływ czasu zniekształca lub całkowicie
uniemożliwia prawidłową diagnozę. Wbrew pozorom, w dużych aglomeracjach miejskich sytuacja wcale nie jest lepsza ,
bowiem niezwykle rzadko w czynnościach na miejscu zdarzenia chcą uczestniczyć biegli z zakładów medycyny sądowej”.
199
Tamże.
195
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kolejnym elementem po sklasyfikowaniu ran ofiary, są oględziny jej odzieży. Ważne aby w momencie
ich przeprowadzania zabezpieczyć wszystkie mikroślady znajdujące się na ubiorze denata, po czym
można przystąpić do przeszukania kieszeni wraz z zabezpieczeniem ich zawartości(np. w ubraniach
mogą znajdować się dokumenty ofiary)200.
Oględziny ofiary wypadku kolejowego, która w związku z przechodzeniem przez tory doznała
śmierci, charakteryzują się wystąpieniem licznych śladów krwawych w obrębie torowiska jak
i pojazdu kolejowego. Brak tych śladów w przypadku znalezienia zwłok w rejonie odbywającego się
ruchu kolejowego może stwarzać podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci 201 . Czynności,
które pomogą w wykryciu wszelkich śladów odnoszą się ściśle do kryminalistyki. Zastosowanie
luminolu 202 w obrębie miejsca zdarzenia, sporządzenie odpowiednich pomiarów, szkiców czy też
zabezpieczenie śladów pod względem traseologicznym pozwoli na wstępną ocenę okoliczności
danego zdarzenia. Prowadząc oględziny na miejscu dokonania aktu samobójczego, należy zwrócić
uwagę na okoliczności w jakich znalazł się tam samobójca i ustalić czy był on tam sam czy też z inną
osobą (osobami)

203

. Wszelkie ślady ludzkie zabezpieczone na pojeździe kolejowym należy

szczegółowo opisać i sfotografować. Na elementach składu kolejowego (np. zderzakach, osiach,
kołach, podwoziach) często znajdują się fragmenty ludzkie, które mogą świadczyć o sposobie zadania
obrażeń jak i sile zderzenia204. Cały ich opis wraz z dokumentacją fotograficzną winien znaleźć się
w protokole oględzin. Elementem koniecznym w fazie oględzin zwłok jest ich sfotografowanie warto
tu zaznaczyć, iż najbardziej wartościowy obrazem będzie zdjęcie dokonane z góry jak i obejmujące
całe zwłoki. Ostatnim etapem oględzin zwłok jest ich otwarcie nazywane sekcją. Podstawę prawną
umożliwiającą dokonanie tej czynności stanowi art. 209 § 1, 4 i 5 k.p.k. Dokonanie otwarcia zwłok
po wcześniejszym przeprowadzeniu ich oględzin służy do ustalenia rodzaju śmierci i przyczyny
zgonu. Jak również określenia zjawisk i objawów wskazujących, czy w danym przypadku popełniono

200

A. Chodorowska, J. Stopińska, Oględziny i otwarcie zwłok jako czynność dowodowa w polskim procesie karnym, [w:]
Dowodzenie w procesach karnych…, dz. cyt., s. 178-179.
201
Tamże. „I tak np. brak krwi pod zwłokami lub obok nich, przy jednoczesnej obecności ran i stwierdzeniu objawów
wykrwawienia, może budzić uzasadnione podejrzenie, że miejsce znalezienia zwłok nie jest miejscem przestępstwa”.
202
Luminol- związek chemiczny pochodzenia organicznego, wykazujący właściwości chemiluminescencyjne.
Wykorzystywany w kryminalistyce w celu ujawnienia i wykrycia śladów ludzkiego DNA w postaci m.in. plam krwi, fragmentów
ludzkich tkanek itp. Celem odnalezienia tychże śladów podejrzaną powierzchnię należy dokładnie spryskać odpowiednio
przygotowanym roztworem luminolu, następnie w wyniku reakcji chemicznej ślady krwawe w ciemności rozpoczną świecić
w charakterystycznej barwie.
203
Zob. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka zarys Systemu…, dz. cyt. s. 248.
204
P. Hachulski, Problematyka kryminalistyczna katastrof kolejowych…, dz. cyt. s. 174.
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samobójstwo, przestępstwo czy też miał miejsce nieszczęśliwy wypadek205. Badanie sekcyjne odbywa
się w prosektorium przy udziale biegłego sądowego. W początkowej fazie zwłoki zostają dokładnie
obejrzane przez lekarza, gdyż mogą się znajdować na nich ślady, które nie zostały wcześniej
dokładnie zabezpieczone na miejscu zdarzenia (np. na brzegach ran znajdują się opiłki lakieru
pojazdu kolejowego). Otwarcie zwłok dostarcza wielu cennych informacji dla toczącego się
postepowania karnego. Wiele obrażeń, które bezpośrednio wpłynęły na śmierć denata może być
ukrytych. Konieczne jest w tym zakresie dokonanie wnikliwej analizy wszelkich narządów ludzkiego
ciała 206 . Zwłoki są rzeczą, która dostarcza wielu cennych dowodów, mających przyczynić się do
ujawnienia prawdy. Dane zawarte w protokole oględzin zawierają opis wszelkich uszkodzeń
i obrażeń ciała jak również wyniki badań na obecność alkoholu czy też środków odurzających. Opinia
sądowo- lekarska sporządzona przez biegłego staję się ważnym dokumentem stanowiącym dowód
w sprawie207. Reasumując badanie zwłok ofiar wypadków kolejowych jest czynnością specyficzną
obrażenia powstające w wyniku zderzenia się pojazdu kolejowego z człowiekiem są tak rozległe, iż
w wielu przypadkach należałoby stwierdzić, że badaniu podlegają szczątki ludzkie, a nie ich zwłoki.

3.6. Środki zaradcze i metody przeciwdziałania wypadkom kolejowym
Ruch odbywający się w obrębie kolei rodzi wiele zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka. Metody
związane z zapobieganiem wypadków kolejowych odnoszą się do prawidłowego funkcjonowania
całego systemy kolejowego. Szereg instrumentów prewencyjnych bądź zaradczych skupia swe
działania głównie na profilaktyce. Ocena stanu technicznego urządzeń zabezpieczających ruch,
wnikliwa kontrola służbowa, lekarskie badania okresowe czy też wszelkiego rodzaju egzaminy
kontrolne są przykładem na działalność profilaktyczną kolejowych instytucji państwowych.
Szczegółowa analiza i ocena negatywnych zdarzeń odbywa się w oparciu o instrukcje Ir-8.
Wyciągnięcie odpowiednich wniosków zapobiegawczych z powstałych zdarzeń jest istotnym
elementem w walce z opisywanym zjawiskiem, albowiem poznanie genezy jaki i etiologii danego

205

A. Chodorowska, J. Stopińska, Oględziny i otwarcie zwłok jako czynność dowodowa w polskim procesie karnym, [w:]
Dowodzenie w procesach karnych…, dz. cyt., s. 177.
206
J. Kołowski, C. Żaba, Sądowo-lekarska sekcja zwłok, [w:] Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej…, dz. cyt., s. 12-15.
207
Tamże, s. 28. „Z przeprowadzonej sekcji zwłok lekarz biegły ma obowiązek sporządzić opinię w formie pisemnej, nazywaną
protokołem oględzin i sekcji zwłok, który składa się z trzech części: I - wstęp, tzw. część formalna (zawierać powinna, zgodnie
z obowiązującą procedurą, dokumentację dokonanych czynności); II - część opisowa (oględziny zewnętrzne i wewnętrzne),
czyli właściwy protokół sekcji zwłok; III - opinia sądowo-lekarska. Sądowo-lekarska sekcja zwłok, jako czynność procesowa,
musi być udokumentowana w stosownym protokole, który po jej zakończeniu winien być podpisany przez obducenta i
prokuratora oraz osoby uczestniczące w tej czynności (np. protokolant, technik kryminalistyki itp.) ”.
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zajścia znacznie ułatwia jego późniejszą profilaktykę. Aktywność organów kolejowych skupia swą
działalność profilaktyczną głównie na dwóch aspektach związanych z czynnikami organizacyjnowychowawczymi jak i zapobiegawczo-technicznymi. Prowadzenie wszelkiego rodzaju statystyk
wypadków bądź też incydentów można określić mianem samoobrony utrudniającej nastąpienie
przyszłego zdarzenia kolejowego. Ocena stanu bezpieczeństwa opisywana jest głównie we wszelkiego
rodzaju raportach, bilansach Urzędu Transportu Kolejowego, zarządców infrastruktury kolejowej jak
i PKBWK. Warto jest również zaznaczyć, że szczególną istotną role w zapobieganiu negatywnym
sytuacjom powstającym na kolei odgrywa Europejska agencja kolejowa (ang. European Railway

Agency), której głównym celem jest integracja europejskich systemów kolej żelaznych.
Prowadzenie odpowiedniego nadzoru i kontroli nad pracownikami powinno iść w parze
z rozwojem ich kwalifikacji jak też wiedzy zdobytej podczas odbytych szkoleń. UTK w 2016 r. i latach
wcześniejszych przeprowadził szereg spotkań, prelekcji z przewoźnikami kolejowymi jak też
zarządcami infrastrukturą. Zastosowanie odpowiedniego nadzoru sprawiło, że liczba zaistniałych
zdarzeń z każdym rokiem maleje. Poprawa bezpieczeństwa na szlaku kolejowym związana jest
z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. Wymiana torowiska czy też rozjazdu wpływa na
zmniejszenie ryzyka wykolejenia pojazdu szynowego . Nowe tory umożliwiają szybsze poruszanie się
pociągów, albowiem technologia ich wykonania jest o wiele bardziej fachowa i wytrzymalsza.
Zachowanie odpowiedniej geometrii szyn jak i ich mocowanie dokonywane jest przy mocy w pełni
zautomatyzowanych maszyn. Jak pokazują badania i statystyki najczęstszą przyczyną wykolejenia
pociągu jest właśnie pęknięcie szyn 208 . Aby wpłynąć na jakość wykonanego produktu, należy
sprawować nadzór nad jego produkcją czy to fazie wykonania jak też projektowania. Kolejnym
istotnym elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa jest modernizacja i zmiana kategorii
przejazdów kolejowo- drogowych. Najbezpieczniejsze przejazdy przypisane są do kategorii A i B,
według statystyk liczba wypadków na nich jest najmniejsza, natomiast o wiele więcej zdarzeń
występuje w obrębie przejazdów kat. C i D. Profilaktyka społeczna prowadzona przez PKP PLK S.
A., odnosi się do akcji „ Bezpieczny przejazd”, której głównym zadaniem jest przestrzeganie
społeczeństwa przed zagrożeniami związanymi z niewłaściwym korzystaniem z przejazdu kolejowodrogowego przez uczestnika ruchu. Pośpiech brawura i rutyna oraz skłonność do ryzyka kierowców

208

X. Liu, R. Saat, C. P. L. Barkan, Analysis of causes of major train derailment and their effect on accident rates„Transportation
Research
Record:
Journal
of
the
Transportation
Research
Board”
vol.
2289
(2012),
s. 154-160.
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oraz pieszych, są głównymi przyczynami wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych
i przejściach. Co roku na przejazdach i przejściach ma miejsce około 200 wypadków i kolizji,
w wyniku których ginie kilkadziesiąt osób. Natomiast w miejscach niedozwolonych rok rocznie
liczba zdarzeń oscyluje na poziomie ok. 300,. Bilans ofiar śmiertelnych w tych zdarzeniach to ok 200
osób, przez co kategoria tego typu zdarzeń jest najbardziej liczna jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne 209.
Bezpieczeństwo na przejazdach bądź w rejonach miejsc, gdzie przechodzenie przez tory jest
niedozwolone, to wspólny problem wszystkich instytucji takich jak kolei, urzędy administracji
państwowej, policja, zarządy dróg, samorządy, organizacje społeczne. Jednym z głównych założeń
kolei w prowadzeniu tego typu kampanii jest kształtowanie właściwych zachowań i postaw
społecznych, które rzutują na prawidłowe postępowanie uczestników ruchu w obrębie
funkcjonowania kolei. Następnym ważnym elementem w utrzymaniu bezpieczeństwa w transporcie
kolejowym są tzw. systemy zarzadzania bezpieczeństwem (SMS), realizowane przez poszczególne
podmioty kolejowe. Systemy zarzadzania bezpieczeństwem, wypracowane i wdrożone przez
przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury, pozwalają skutecznie realizować elementy
oceny i kontroli ryzyka, co przekłada się na efektywne zarzadzanie ryzykiem i minimalizowaniem
go do poziomu akceptowalnego z punktu widzenia bezpieczeństwa210.
Kontrola nad podmiotami, których działalność́ ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu
i eksploatację kolei, wykonywana jest przez realizację zadań określonych w rocznym planie kontroli
Prezesa UTK lub w trybie czynności doraźnych. „Wśród działań realizowanych poza planem
znajdują się przede wszystkim czynności podejmowane w wyniku wpływających do UTK zgłoszeń,
jak również zaistniałych zdarzeń kolejowych. Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie prowadzone
przez Prezesa UTK działania nadzorcze mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
rynku kolejowego, jednak czynności doraźne wymagają natychmiastowej interwencji ze względu na
wysoki poziom prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego
i w związku z tym są niemożliwe do zaplanowania211”. Aby ograniczyć skalę wypadków śmiertelnych
w miejscach niedozwolonych, należy przede wszystkim utrudnić przejście w ich obrębie, poprzez
budowę odpowiednich barier, ogrodzeń, zapór. Zwiększenie patroli SOK-u lub policji w miejscach
newralgicznych, może ograniczyć liczbę osób przebywających na ich terenie. Podsumowując warto

209

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Raport roczny 2015 r., s. 48-50.
Tamże.
211
Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 r…, dz. cyt., s. 25-27.
210
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podkreślić, że działalność prewencyjna ma duży wpływ na ograniczenie występowania wypadków
i incydentów w transporcie kolejowym.

Dokładne omówienie zjawiska jakim są wypadki kolejowe wymaga odniesienia się do wielu
gałęzi, jak i specjalności z dziedziny nauk prawnych. Przeprowadzenie wielu czynności na miejscu
zdarzenia uzależnione jest od niezbędnej wiedzy kryminalistycznej, będącej filarem prowadzonego
postępowania przygotowawczego. Analiza poszczególnych typów zdarzeń mających miejsce
w obrębie kolei wpływa na elementy poznawcze, których właściwe wykorzystanie może w znaczący
sposób przyczynić się do redukcji negatywnych sytuacji w transporcie kolejowym. Etiologia
opisywanych wypadków wskazuje bezpośrednie i pośrednie przyczyny mające wpływ na ich
zaistnienie. Prowadzenie postępowania w związku z powstałym wypadkiem kolejowym jest trudnym
zadaniem, z którym muszą zmierzyć się organy ścigania. Wszelkie czynności procesowe dokonane
na miejscu zdarzenia muszą być wykonane w sposób fachowy i dokładny, gdyż jakiekolwiek
zaniedbania mogą mieć negatywny wpływ na rezultat danej sprawy. Skutek tego typu zdarzenia
najczęściej znajduje swe odbicie w ofiarach śmiertelnych, przez co wykrycie właściwej przyczyny
jest elementem kluczowym i priorytetowym. Każde zajście charakteryzuje się innym przebiegiem,
inną motywacją. Najczęstszym problemem z którym kolei walczy od lat jest występowanie aktów
samobójczych na polu (obszarze) jej działalności.
Klasyfikacja dotycząca samobójców prowadzona jest oddzielnie, gdyż czyny tych osób
dokonywane są dobrowolnie i nie mają w swym zakresie błędów funkcjonowania systemu
kolejowego. Powstanie wypadku uzależnione jest w dużym stopniu od działań i woli człowieka. Jak
już wcześniej zostało wskazane główny rodowód wypadku ma swój początek w czynniku ludzkim
lub technicznym. Całkowite wyeliminowanie zjawiska jest nieosiągalne, gdyż wypadki były, są i będą
związane z tą gałęzią transportu lądowego. Kluczowym elementem walki z opisanymi zdarzeniami
w rozdziałach wcześniejszych będą przede wszystkim poprawa i modernizacja stanu bezpieczeństwa
infrastruktury kolejowej, bieżące monitorowanie wszelkich zdarzeń, incydentów i wyciąganie z nich
odpowiednich wniosków, wymiana taboru kolejowego spełniającego najwyższe standardy światowe
czy też odpowiednie wyszkolenie personelu.
Prowadzenie akcji społecznych w obrębie bezpieczeństwa transportu kolejowego ma duży
wpływ na kształtowanie wzorców opinii publicznej, a co za tym idzie, ludzie widząc zagrożenia
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zmieniają swoje nawyki i sposób uczestnictwa w ruchu. Zebranie wartościowego materiału
dowodowego

wpływa

na

późniejszy

przebieg

eksperymentu

procesowego,

który

w wielu przypadkach jest koniecznym elementem w ustaleniu prawdziwych okoliczności danego
zdarzenia. Spojrzenie na wybrane sprawy z Referatu Prokuratury Rejonowej we Włocławku daje
rzeczywisty obraz opisywanych zdarzeń. Wnioskiem prawdziwym będzie stwierdzenie, iż
w większości przypadków wszelkie sprawy są umarzane, albowiem śmierć w nich powstała jest
wynikiem nieszczęśliwego wypadku, a nie przestępstwa.
Reasumując można stwierdzić, że poprawa bezpieczeństwa na kolei może odbywać się tylko
i wyłącznie przy współpracy wielu instytucji, których głównym celem będzie ochrona życia i zdrowia
uczestników ruchu kolejowego.
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Tabela 1. przedstawia przyczyny bezpośrednie wypadku tj. kategoria (A – poważny wypadek, B –
wypadek) oraz przyporządkowane do danego zdarzenia konkretne liczby.
(zdarzenia poniżej klasyfikujemy według wytycznych jako kat. A, bądź B.)
Wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajęty, zamknięty albo przeciwny do
zasadniczego lub w kierunku niewłaściwym
Przyjęcie pojazdu kolejowego na stację na tor zamknięty lub zajęty

*01
*02

Wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej
niezabezpieczonej drodze przebiegu albo niewłaściwa obsługa urządzeń́ sterowania

*03

ruchem kolejowym
Niezatrzymanie się̨ pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miejscu, w którym
powinien się̨ zatrzymać́, albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez wymaganego

*04

zezwolenia
Niezachowanie ostrożności po minięciu przez pojazd kolejowy samoczynnego semafora
dostępowego wskazującego sygnał „Stój” lub sygnał wątpliwy po uprzednim

*05

zatrzymaniu się̨ przed tymi sygnałami
Przekroczenie największej dozwolonej prędkości jazdy

*06

Wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pociągów

*07

Zbiegniecie pojazdu kolejowego

*08

Uszkodzenie lub złe utrzymanie budowli, np. nawierzchni, mostu lub wiaduktu, w tym
również̇ niewłaściwe wykonywanie robót, np. nieprawidłowy rozładunek materiałów,
nawierzchni, pozostawienie materiałów i sprzętu (w tym maszyn drogowych) na torze
lub w skrajni pojazdu kolejowego lub najechanie pojazdu kolejowego na elementy
budowli

*09
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Uszkodzenie lub zły stan techniczny pojazdu kolejowego z napędem, pojazdu
kolejowego specjalnego przeznaczenia (w tym również̇ najechanie na przedmiot
stanowiący cześć́ konstrukcyjną pojazdu kolejowego z napędem, pojazdu kolejowego
specjalnego przeznaczenia) oraz uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie części

*10

pokładowej urządzeń́ umożliwiających kontrolę prowadzenia pojazdu kolejowego
(ERTMS)
Uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu (w tym także najechanie na cześć́
konstrukcyjną wagonu)
Uszkodzenie lub nieprawidłowe zadziałanie urządzeń́ sterowania ruchem kolejowym
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę̨ (np. płozę̨
hamulcową, wózek bagażowy, pocztowy)
Zamach zbrodniczy
Przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu lub uchylenie zamknięcia i przełożenie
zwrotnicy pod pojazdem kolejowym
Niewłaściwe zestawienie pociągu lub składu manewrowego

*11

*12

*13
*14
*15
*16

Niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładunku
lub inne nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych albo niewłaściwe zestawienie

*17

pociągu lub składu manewrowego
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę̨ drogową, maszynę̨
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe kolejowo-drogowym z rogatkami (kat. A wg

*18

metryki przejazdowej)
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę̨ drogową, maszynę̨
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe kolejowo-drogowym wyposażonym w

*19

samoczynny system przejazdowy z sygnalizacją świetlną̨ i rogatkami (kat. B)
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę̨ drogową, maszynę̨
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe kolejowo-drogowym wyposażonym w

*20

samoczynny system przejazdowy z sygnalizacją świetlną̨ i bez rogatek (kat. C)
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę̨ drogową, maszynę̨
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe kolejowo-drogowym niewyposażonym w system

*21
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przejazdowy (kat. D)
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę̨ drogową, maszynę̨
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe kolejowo-drogowym użytku prywatnego (kat. F)

*22

Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę̨ drogową, maszynę̨
rolniczą) lub odwrotnie poza przejazdami kolejowo-drogowymi na stacjach i szlakach
lub na torze komunikacyjno-dojazdowym do bocznicy

*24

Pożar w pociągu, składzie manewrowym lub w pojeździe kolejowym
Pożar w obiekcie budowlanym itp. w granicach obszaru kolejowego, pożar lasu

*23

w

granicach do końca pasa przeciwpożarowego, pożar zbóż̇, traw i torowisk powstały w

*26

granicach obszaru kolejowego
Eksplozja w pociągu, składzie manewrowym lub pojeździe kolejowym
Klęski żywiołowe (np. powódź́, zaspy śnieżne, zatory lodowe, huragany, osunięcia się̨
ziemi)
Katastrofy budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych, po których

*27
*28
*29

odbywa się̨ normalny ruch pociągów
Złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne występki (np. obrzucenie pociągu kamieniami,
kradzież̇ ładunku z pociągu lub składu manewrowego będącego w ruchu, ułożenie
przeszkody na torze, dewastacja urządzeń́ energetycznych, łączności, sterowania

*30

ruchem kolejowym lub nawierzchni oraz ingerencja w te urządzenia)
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na
przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu strzeżonym
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na
przejeździe kolejowo-drogowym z samoczynnym systemem przejazdowym (kat. B, C)
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na
pozostałych przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza
przejazdami kolejowo-drogowymi lub przejściami na stacjach i szlakach

*31

*32

*33

*34

85 | S t r o n a

KPP Monografie

Zdarzenia z osobami związane z ruchem pojazdu kolejowego (wskakiwanie,
wypadniecie z pociągu, pojazdu kolejowego, silny dojazd lub gwałtowne hamowanie

*35

pojazdu kolejowego)
Zignorowanie przez prowadzącego pojazd drogowy sygnałów zabraniających wjazdu na

*36

przejazd kolejowo-drogowy i uszkodzenie rogatki lub sygnalizatorów drogowych
Rozerwanie się̨ pociągu lub składu manewrowego, które spowodowało zbiegnięcia

*37

wagonów
Nieprawidłowe zadziałanie budowli i urządzeń́ przeznaczonych do prowadzenia ruchu

*38

kolejowego lub pojazdów kolejowych spowodowane kradzieżą̨
Wjazd pojazdu kolejowego korzystającego z zasilania w energię trakcyjną z sieci

*39

trakcyjnej na niezajęty tor niezelektryfikowany
Niekontrolowane uwolnienie się̨ towaru niebezpiecznego z wagonu lub opakowania
wymagające interwencji władz lub zastosowania środków do likwidacji zagrożenia

*40

pożarowego, chemicznego, biologicznego na stacji lub na szlaku

Tabela

2.

przedstawia

przyczyny

bezpośrednie

Incydentów

jakie

mogą

wystąpić

w transporcie kolejowym. Kategoria (C-Incydent, liczba odpowiada konkretnemu zdarzeniu).
Wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajęty, zamknięty albo przeciwny do
zasadniczego lub w kierunku niewłaściwym
Przyjęcie pojazdu kolejowego na stację na tor zamknięty lub zajęty

C41

C42

Wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej,
niezabezpieczonej drodze przebiegu albo niewłaściwa obsługa lub brak obsługi urządzeń́

C43

sterowania ruchem kolejowym
Niezatrzymanie się̨ pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miejscu,
w którym powinien się̨ zatrzymać́, albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez

C44

wymaganego zezwolenia
Przekroczenie największej dozwolonej prędkości jazdy

C45

Wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pociągów

C46
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Zbiegniecie pojazdu kolejowego

C47

Przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu lub uchylenie zamknięcia i przełożenie
zwrotnicy pod pojazdem kolejowym
Niewłaściwe zestawienie pociągu

C48

C49

Niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładunku
lub inne nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych

C50

Uszkodzenie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, sieci trakcyjnej, również̇ niewłaściwe
wykonywanie robót, np. nieprawidłowy rozładunek materiałów, pozostawienie
materiałów

i

sprzętu

(w

tym

maszyn

drogowych)

na

torze

lub

C51

w skrajni pojazdu kolejowego
Nieprawidłowe zadziałanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym powodujące:
– nieosłonięcie sygnałem „Stój” odstępu blokady liniowej, zajętego przez pojazd
kolejowy,
– nastawienie sygnału zezwalającego na semaforze przy nieprawidłowo ułożonej drodze

C52

przebiegu, nieprawidłowej pracy urządzeń niezajętości torów lub rozjazdów,
niewłaściwym działaniu urządzeń blokady stacyjnej lub liniowej,
– nieostrzeganie i niezabezpieczenie użytkowników drogi przed pociągiem zbliżającym
się do przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia wyposażonego w system przejazdowy
Uszkodzenie lub zły stan techniczny pojazdu kolejowego z napędem, pojazdu kolejowego
specjalnego

przeznaczenia

powodujące

konieczność

jego

wyłączenia

z ruchu na skutek wskazań przez urządzenia detekcji stanu awaryjnego taboru,
potwierdzonych w warunkach warsztatowych (gorące maźnice, gorący hamulec

C53

skutkujący przesuniętą obręczą), a także innych usterek w pojazdach kolejowych
będących w ruchu zauważonych przez personel obsługi (np. pęknięty resor)
Uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu powodujące konieczność jego wyłączenia z
ruchu na skutek wskazań przez urządzenia detekcji stanu awaryjnego taboru,
potwierdzonych w warunkach warsztatowych (gorące maźnice, gorący hamulec
skutkujący przesuniętą obręczą), a także innych usterek w pojazdach kolejowych
będących w ruchu zauważonych przez personel obsługi

C54
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Pożar w pociągu lub w pojeździe kolejowym niepowodujący negatywnych skutków dla
mienia lub środowiska, bez poszkodowanych
Pożar obiektu budowlanego i roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych,
po których odbywa się normalny ruch kolejowy

C55

C57

Niekontrolowane uwolnienie się towaru niebezpiecznego z wagonu lub opakowania
wymagające interwencji władz lub zastosowania środków do likwidacji zagrożenia

C59

pożarowego, chemicznego, biologicznego na stacji lub na szlaku
Najechanie pojazdu kolejowego na przeszkodę (np. płozę hamulcową, wózek bagażowe,
pocztowy itp.) bez wykolejenia lub poszkodowanych
Zamach zbrodniczy
Klęski żywiołowe (np. powódź, zaspy śnieżne, zatory lodowe, huragany, osunięcia się
ziemi)
Katastrofy budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych, po których
odbywa się normalny ruch pociągów

C60

C61

C62

C63

Złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne występki (np. obrzucenie pociągu kamieniami,
kradzież̇ ładunku z pociągu lub składu manewrowego będącego w ruchu, ułożenie
przeszkody na torze, dewastacja urządzeń energetycznych, łączności, sterowania ruchem
kolejowym lub nawierzchni oraz ingerencja w te urządzenia),

C64

bez poszkodowanych lub negatywnych konsekwencji dla mienia lub środowiska,
stanowiące zagrożenie dla pasażerów lub pracowników pociągu
Zdarzenia z osobami związane z ruchem pojazdu kolejowego (przechodzenie przez tory
na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach lub poza nimi, wskakiwanie,
wypadnięcie z pociągu lub pojazdu kolejowego, potrącenie przez tabor w ruchu, silny

C65

dojazd lub gwałtowne hamowanie pojazdu kolejowego), bez poszkodowanych lub
negatywnych konsekwencji dla mienia lub środowiska
Niezatrzymanie się pojazdu drogowego przed zamkniętą rogatką (półrogatką)
i uszkodzenie jej lub sygnalizatorów drogowych, na których załączone były sygnały

C66

ostrzegające o nadjeżdżającym pociągu, bez kolizji z pojazdem kolejowym
Nieprawidłowe działanie urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego

C67
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lub pojazdów kolejowych spowodowane kradzieżą
Rozerwanie się pociągu lub składu manewrowego, które nie spowodowało zbiegnięcia
wagonów
Inne niż̇ powyżej wymienione przyczyny lub nałożenie się kilku przyczyn jednocześnie,
tworząc równoważne przyczyny

C68

C69

Załączniki: Wzory pism wykorzystywanych w związku z zaistnieniem wypadku kolejowego
przez kolejową komisje badającą wypadek oraz organy śledcze prowadzące postępowanie
przygotowawcze.
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Załącznik 1: Wzór zawiadomienia o zdarzeniu kolejowym. Odpowiednia instytucja kolejowa
sporządza poniższe zawiadomienie informując przez to odpowiednie organy np. Właściwą
Prokuraturę Rejonową, Komendę Policji itd. (Źródło PKP Polskie Linie Kolejowe)
(stempel jednostki organizacyjnej)

(miejscowość i data)

Nr ………………………………..
Tel. ………………………………

ZAWIADOMIENIE O POWAŻNYM WYPADKU/WYPADKU/INCYDENCIE*)

Kategoria zdarzenia1): ...............................................................................................................
Miejsce zdarzenia: .....................................................................................................................
Data i godzina zdarzenia: .........................................................................................................
Zwięzły opis zdarzenia wraz uwzględnieniem wstępnych skutków zdarzenia:
........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................
Imię i nazwisko osób prowadzących pojazdy kolejowe uczestniczące w zdarzeniu wraz z ich pracodawcą:
.................................................................................................................................. .....................
Numery EVN pojazdów kolejowych biorących udział w zdarzeniu:
.......................................................................................................................................................
Prawdopodobna zasadnicza przyczyna zdarzenia:
.......................................................................................................................................................
Inne prawdopodobne przyczyny zdarzenia:
.......................................................................................................................................................
Przebieg akcji ratunkowej:
.......................................................................................................................................................

…………………………………...
(stanowisko i podpis zawiadamiającego)
Otrzymują:
1. .....................................................
2. .....................................................
______
*)
1)

Niepotrzebne skreślić.
Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

90 | S t r o n a

KPP Monografie

Załącznik 2: Wzór Protokołu komisji kolejowej. (Źródło PKP Polskie Linie Kolejowe)
PROTOKÓŁ OGLĘDZIN MIEJSCA WYPADKU / INCYDENTU* KOLEJOWEGO**
sporządzony dnia ………..…………..………………………………………........................................................................ w
...................................................................................................
w
związku
z
wypadkiem
/
incydentem*
...................................................................................................... zaistniałym w dniu .............................. o godz.
................................... na stacji / szlaku / bocznicy* .......................................................... w torze ............................. km
........................ linii ......................................... przez komisję kolejową w składzie:
lp. Imię nazwisko/ funkcja/jednostka organizacyjna/stanowisko:
1……………………………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………………………
3.……………………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………………
I. Opis miejsca wypadku lub incydentu – usytuowanie, stan urządzeń́ oraz opis dokumentacji dostępnej na miejscu
zdarzenia
1. Urządzeń srk, sygnalizatorów i ich wskazań:
a) na posterunku ruchu (pulpit nastawczy, aparat blokowy, ława nastawcza, urządzenia ERTMS itp.)
...................................................................................................................................................................
b) na gruncie .............................................................................................................................................
c) urządzeń wewnętrznych (przekaźnikownia, siłownia itp.)
...................................................................................................................................................................
2. Torów, rozjazdów, budowli inżynieryjnych
...................................................................................................................................................................
3. Pojazdów kolejowych i ich urządzeń
...................................................................................................................................................................
4. Sieci trakcyjnej (zasilającej)
.............................................................................................................................................. .....................
5. Urządzeń elektroenergetycznych, łączności i innych (np. hamulców torowych)
......................................................................................................................................................... ..........
6. Zapisy w dokumentacji mającej związek z wypadkiem (techniczno-ruchowa, pojazdowa itp.)
............................................................................................................................................. ......................
II. Warunki pogodowe: pora dnia .............................................
zachmurzenie .................................................. opady ..................................................
temperatura .................................................... widoczność́ .........................................
słyszalność́ ..................................................... inne zjawiska ......................................
III. Okoliczności powstania zdarzenia (miejsce, czas, mechanizm zdarzenia, uczestnicy zdarzenia, dane o pociągu, taborze
manewrującym, wagonach, obsłudze)
............................................................................................................................................................... .........................................
........................................................................................................................................................................................................
IV. Szkic odręczny miejsca zdarzenia
V. Skutki

91 | S t r o n a

KPP Monografie

1. Poszkodowani w zdarzeniu:
Kategoria poszkodowanych
Ogółem Zabitych
a) pracownicy łącznie z pracownikami podwykonawców
b) pasażerowie
c) osoby nieuprawnione do przebywania na obszarze kolejowym
d) użytkownicy przejazdów kolejowo- drogowych lub przejścia
e) inni
informacje o poszkodowanych w zdarzeniu:
......................................................................................................................................
f)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Ciężko rannych

2. Określenie strat i szacunkowej wartości strat z tytułu zdarzenia:
......................................................................................................................................... ..........................
3. Inne, a w tym:
a) ograniczenia w ruchu pociągów
...................................................................................................................................................................
b) opóźnienia pociągów (ustalone wstępnie, na etapie sporządzania protokołu oględzin)
...................................................................................................................................................................
c) wprowadzona komunikacja zastępcza
...................................................................................................................................................................
VI. Przeprowadzone badania
1. Wyniki badań trzeźwości lub na obecność́ środków odurzających uczestników zdarzenia:
...................................................................................................................................................................
2. Ocena wyników badań i pomiarów (wyniki badań w załączeniu):
a) nawierzchni, budowli i obiektów inżynieryjnych
...................................................................................................................................................................
b) urządzeń sterowania ruchem kolejowym
...................................................................................................................................................................
c) widoczności sygnałów i wskaźników
...................................................................................................................................................................
d) urządzeń łączności (w tym rejestratorów rozmów)
...................................................................................................................................................................
e) taśmy lub innego nośnika danych z rejestratora prędkości
...................................................................................................................................................................
f) pojazdów kolejowych
...................................................................................................................................................................
g) sieci trakcyjnej ......................................................................................................... .............................
h) urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej
...................................................................................................................................................................
i) inne .............................................................................................................................................. .........
VII. Działania ratownicze: rozpoczęte dnia ........................................ od godz. ........................................
do godz. ........................................ dnia ........................................ z udziałem:
1. zespołu ratownictwa medycznego………………………………………….
2. pogotowia ratownictwa technicznego………………………………………
3. pogotowia technicznego……………………………………………………..
4. pogotowia sieciowego………………………………………………………..
5. pogotowia drogowego……………………………………………………….
6. jednostek ochrony przeciwpożarowej……………………………………..

Rannych
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VIII. Wstępne ustalenia komisji kolejowej
1. Przyczyna bezpośrednia wypadku /
incydentu*.......................................................................................................................... ........................
kategoria ....................................................................................................................................................
2. Przyczyna pierwotna wypadku / incydentu*
..................................................................................................................................................................
3. Przyczyny pośrednie wypadku / incydentu*
...................................................................................................................................................................
4. Przyczyny systemowe wypadku / incydentu*
...................................................................................................................................................................
IX. Zalecenia komisji kolejowej wymagające podjęcia natychmiastowych działań́
...................................................................................................................................... .............................
X. Ustalenia dotyczące dalszej pracy komisji kolejowej
1. Dalsze postepowanie będzie prowadzone przez komisję kolejową w składzie:
− ............................................................................................................................. .........................................,
− ......................................................................................................................................................................,
− ............................................................................................................................. .........................................,
pod przewodnictwem .......................................................................................................... .................................
2. Informacja o materiałach przekazywanych komisji i terminie ich przekazania
...................................................................................................................................................................
XI. Praca komisji: od godz. ........................ dnia ........................ do godz. ........................ dnia ........................
XII. Pozostali pracownicy stron wypadku / incydentu*obecni na jego miejscu:
1. ................................................................. 2. .........................................................................................
3................................................................... 4. .........................................................................................
5. ................................................................. 6. .........................................................................................
XIII. Wykaz załączników
...................................................................................................................................................................
XIV. Adresaci otrzymujący zawiadomienie pisemne o wypadku / incydencie*
...................................................................................................................................................................
XV. Podpisy członków komisji kolejowej
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
XVI. Zastrzeżenia do protokołu (treść́ , nazwisko, stanowisko, podpis)
...................................................................................................................................................................
__________________
* niepotrzebne skreślić́
** poszczególne rubryki protokołu wypełnia się w przypadku związku przyczynowego z badanym wypadkiem lub
incydentem, w pozostałych przypadkach należy je przekreślić
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Załącznik 3: Wzór Protokołu komisji kolejowej. (Źródło PKP Polskie Linie Kolejowe)
PROTOKÓŁ OGLĘDZIN MIEJSCA WYPADKU / INCYDENTU* NA PRZEJEŹDZIE KOLEJOWODROGOWYM LUB PRZEJŚCIU**
sporządzony dnia ..................................................................... w............................................................................................
w związku z wypadkiem / incydentem* na przejeździe kolejowo-drogowym / przejścia* kategorii ...................... zaistniałym
w dniu .................... o godz. .................... na stacji / szlaku / bocznicy* .............................................. tor .............................
km ........................ linii ............................................... przez komisję kolejową w składzie:
I. Okoliczności wypadku / incydentu* (w tym dane o rodzaju i składzie pociągu lub pojazdu kolejowego, stan urządzeń
srk, stan łącza strażnikowego, stan rogatek, stan pomostu oraz dojazdu, położenie toru w planie, prędkość́ rozkładowa oraz
ew. ograniczenie prędkości, prędkość́ rzeczywista pociągu, szkic odręczny miejsca zdarzenia)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
II. Warunki pogodowe: pora dnia .............................................
zachmurzenie ..................................................
opady ..............................................................
temperatura ....................................................
widoczność́ ....................................................
słyszalność́ .....................................................
inne zjawiska .................................................
III. Uczestnicy zdarzenia (osoby mające wpływ na zaistnienie zdarzenia oraz świadkowie zdarzenia)
1. Użytkownik przejazdu kolejowo-drogowego / przejścia
.........................................................................................................................................................................
2. Kierujący pojazdem kolejowym
.........................................................................................................................................................................
3. Dróżnik przejazdowy lub inny pracownik obsługujący przejazd kolejowo-drogowy
.........................................................................................................................................................................
4. Świadkowie i inni
.........................................................................................................................................................................
IV. Skutki
1. Poszkodowani:
Lp. Imię̨ i nazwisko Funkcja
Jednostka organizacyjna Stanowisko
1.
przewodniczący
2.
członek
3.
członek
4.
członek
Kategoria poszkodowanych
Ogółem Zabitych Ciężko rannych Rannych
a) pracownicy łącznie z pracownikami podwykonawców
b) pasażerowie
c) osoby nieuprawnione do przebywania na obszarze kolejowym
d) użytkownicy przejazdów kolejowo- drogowych lub przejściá
e) inni

informacje o poszkodowanych w zdarzeniu:
......................................................................................................................................
f)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Uszkodzenia pojazdów drogowych i kolejowych
.........................................................................................................................................................................

94 | S t r o n a

KPP Monografie

3. Uszkodzenia urządzeń kolejowych, w tym przejazdowych
.........................................................................................................................................................................
4. Inne, a w tym:
a) ograniczenia w ruchu pociągów
.........................................................................................................................................................................
b) opóźnienia pociągów (ustalone wstępnie, na etapie sporządzania protokołu oględzin)
.........................................................................................................................................................................
c) wprowadzona komunikacja zastępcza
.........................................................................................................................................................................
V. Dane o przejeździe kolejowo-drogowym lub przejścia:
1.Kąt skrzyżowania: ………………………………………………………………
2.Oznakowanie i osygnalizowania od strony toru: ……………………………….
3.Oznakowanie i osygnalizowania od strony drogi: ………………………………
4.Rodzaj (i typ) nawierzchni na przejeździe: ……………………………………..
5.Rodzaj nawierzchni drogi dojazdowej:………………………………………….
6.Typ urządzeń ssp: ……………………………………………………………….
7.Sygnalizacja świetlna: …………………………………………………………..
8.Sygnalizacja dźwiękowa: ……………………………………………………….
9.Widoczność:
z 5m
wymagana……….
rzeczywista……….
z 10m

wymagana……….

rzeczywista……….

z 20m wymagana……….
rzeczywista……….
10.Pochylenie toru:
11.Pochylenie (podłużne) drogi [%]: strona prawa……….
Strona lewa……….
12.Stan oświetlenia przejazdu: ………………………………………………………....
13.Data ostatniego badania przejazdu i wydania
zlecenia oraz informacji na temat ich realizacji: ………………………………………………….

VI. Wyniki badania urządzeń przejazdowych
1. Sygnalizacji przejazdowej
.........................................................................................................................................................................
2. Mechanizmów napędowych
.........................................................................................................................................................................
VII. Ubezpieczenie pojazdu drogowego (ubezpieczyciel, numer polisy ubezpieczeniowej)
.........................................................................................................................................................................
VIII. Wyniki badań trzeźwości lub na obecność́ środków odurzających osób uczestniczących w wypadku /
incydencie*
1. Kierowcy pojazdu drogowego:
.........................................................................................................................................................................
2. Kierującego pojazdem kolejowym:
.........................................................................................................................................................................
3. Pracownika obsługi przejazdu kolejowo-drogowego:
.........................................................................................................................................................................
IX. Szacunkowa wartość́ strat
.........................................................................................................................................................................
X. Akcja ratownicza trwała od godz. ........................................ dnia ........................................ do godz.
........................................ dnia ........................................ z udziałem ............................................................
XI. Wstępne ustalenia komisji kolejowej
1. Przyczyna bezpośrednia wypadku / incydentu*
.........................................................................................................................................................................
kategoria..........................................................................................................................................................
2. Przyczyna pierwotna wypadku / incydentu*
.............................................................................................................................................................................
3. Przyczyny pośrednie wypadku / incydentu*
.............................................................................................................................................................................
4. Przyczyny systemowe wypadku / incydentu*
.............................................................................................................................................................................
XII. Zalecenia komisji kolejowej wymagające podjęcia natychmiastowych działań́
..................................................................................................................................................................
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XIII. Ustalenia dotyczące dalszej pracy komisji kolejowej
1. Dalsze postepowanie będzie prowadzone przez komisję kolejową w składzie:
− ..................................................................................................................... .................................................,
− ............................................................................................................................. .........................................,
− ............................................................................................................................................................ ..........,
pod przewodnictwem ................................................................................................... ...................................
2. Informacja o materiałach przekazywanych komisji i terminie ich przekazania
..................................................................................................................................................................
XIV. Praca komisji: od godz. ....................... dnia ........................ do godz. ........................ dnia ........................
XV. Pozostali pracownicy stron wypadku / incydentu* obecni na jego miejscu:
1. ..................................................................... 2. ......................................................... ............
3. ..................................................................... 4. .....................................................................
5. ..................................................................... 6. ................................................. ....................
XVI. Wykaz załączników
..................................................................................................................................................................
XVII. Adresaci otrzymujący zawiadomienie pisemne o wypadku / incydencie*
.................................................................................................................................................................. XVIII. Podpisy
członków komisji kolejowej
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
XIX. Zastrzeżenia do protokołu (treść́ , nazwisko, stanowisko, podpis)
........................................................................................................................................................... .......
__________________
* niepotrzebne skreślić
** poszczególne rubryki protokołu wypełnia się w przypadku związku przyczynowego z badanym wypadkiem lub
incydentem, w pozostałych przypadkach należy je przekreślić́
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Załącznik 4 : Wzór policyjnego protokołu oględzin.
(Źródło Komenda Główna Policji)

............................................................
(nazwa i numer rejestru albo znak sprawy)

PROTOKÓŁ OGLĘDZIN
MIEJSCA

RZECZY

............................................................
(nazwa jednostki Policji prowadzącej sprawę)

OSOBY

..........................................................................................................
(rodzaj i adres miejsca /jeżeli miejsce czynności jest tożsame z miejscem zamieszkania
lub pracy świadka, pokrzywdzonego dane zamieścić w załączniku nr …. do protokołu/,
nazwa rzeczy, imię i nazwisko osoby)

g g

m m

d

d

m

m

r

r

r

r

na podstawie art. 207 § 1 k.p.k.
...................................................................................... z ......................................................................................
(stopień, imię i nazwisko)

(nazwa jednostki Policji)

Przedmiot oględzin ............................................................................................................................................
(określić szczegółowo przedmiot oględzin, podać adres miejsca zdarzenia lub lokalizację przedmiotu

............................................................................................................................................................................
poddanego oględzinom)

Osoby uczestniczące w czynności: ...........................................................................................................................
(charakter udziału, stopień – dotyczy policjanta - imię i nazwisko osoby uczestniczącej

...................................................................................................................................................................................
w czynności – jeżeli w czynności biorą udział specjaliści, należy wskazać ich imiona i nazwiska, specjalność, miejsce zamieszkania,

...................................................................................................................................................................................
miejsce pracy i stanowisko oraz podać rodzaj i zakres czynności wykonanych przez każdego z nich)

...................................................................................................................................................................................
Biegły(li) ...................................................................................................................................................................
(stopień – dotyczy policjanta – imię i nazwisko, rodzaj specjalności, adres lub miejsce pracy)

....................................................................................................................................................................
Oświadczenie biegłego:
Zostałem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za wydanie fałszywej opinii (art. 197 § 3 w zw.
z art. 190 k.p.k. oraz art. 233 § 4 k.k.).
Powołuję się na przyrzeczenie złożone przy ustanowieniu mnie w tym charakterze*.
...............................................................
(podpis biegłego)

Przebieg czynności będzie utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego obraz/dźwięk*

tak

nie,

o czym uprzedzono uczestników ..............................................................................................................................
(rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzenia, nośnika oraz techniczne warunki rejestracji)

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
obsługiwanego
przez.............................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko i adres oraz stanowisko służbowe – w przypadku policjantów adres jednostki Policji)
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P r z e b i e g o g l ę d z i n:
1. Warunki atmosferyczne i okoliczności w jakich są prowadzone oględziny, mające wpływ na spostrzeganie
i ewentualne możliwości ujawnienia śladów przestępstwa:
Pora dnia:

DZIENNA

Oświetlenie:
Warunki
pogodowe:

NOCNA

ZMIERZCH

NATURALNE

SZTUCZNE

SŁONECZNIE

ZACHMURZENIE
NIEWIELKIE

DOBRE

ŚWIT

°c

TEMPERATURA POWIETRZA

ZŁE

Jakie?..................................................................

ZACHMURZENIE
CAŁKOWITE

DESZCZ

ŚNIEG

MGŁA

INNE ..............................................................................................................................................................................

Ślady wskazujące na zmianę warunków atmosferycznych bezpośrednio przed rozpoczęciem oględzin:
............................................................................................................................. .........................................................
..................................................................................................................................................................c.d .k. ...........
Inne:..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................... c.d.k. ...........
2. Oświadczenia osób co do widocznych zmian stanu mających związek z zaistniałym zdarzeniem dokonanych przed
rozpoczęciem oględzin:
............................................................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................. ...........c.d.k. ............
3. Opis przebiegu oględzin:
............................................................................................................................. ...........................................................
(Należy uwzględnić czynności - czas ich rozpoczęcia i zakończenia - wykonywane przez specjalistę i biegłego biorących udział

............................................................................................................................. ...........................................................
w oględzinach. Podać numer zabezpieczonego śladu lub przedmiotu i informację o jego sfotografowaniu, natomiast opis sposobu

............................................................................................................................. ...........................................................
zabezpieczenia stosować zbiorczo do każdego rodzaju śladów)

............................................................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................. ...................c.d.k...................

4. Wykaz zabezpieczonych śladów oraz przedmiotów, w tym przekazanych biegłemu/specjaliście* w celu przygotowania i
zabezpieczenia lub utrwalenia śladów do dalszych badań:
Numer

Przyjmujący (specjalista, biegły)

Opis

Podpis

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

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

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

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

c.d.k. .........
5. Wykonano dokumentację techniczną:
Zdjęcia fotograficzne:

Nie

Tak

Nagranie:

Nie

Tak

Szkice:

Nie

Tak

Plany:

Nie

Omówienie poprawek i uzupełnień w treści protokołu:
.....................................................................................................................................................................................................................
.c.d.k. ..............

Tak
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Oświadczenia, wnioski, żądania, zarzuty osób biorących udział w oględzinach:
.....................................................................................................................................................................................................................
c.d.k. ...............

Do protokołu załączono
......................................................................................................................................................................................
(liczba i rodzaj załączników)

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Czynność zakończono
g

g

m m

d

d

m m

r

r

r

r

Podpisy uczestników oględzin:
...................................................................
(świadek/podejrzany*)

..................................................................
(świadek/podejrzany*)

..................................................................
(pełnomocnik/obrońca*)

..................................................................
(inny uczestnik)
_________________________________________
* niepotrzebne skreślić.
postawić znak ”x” w odpowiedniej kratce.

..................................................................
(prowadzący oględziny)

....................................................................
(protokolant)

....................................................................
(specjalista/biegły)

....................................................................
(specjalista/biegły)
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Załącznik 5: Wzór protokołu oględzin pojazdu, który sporządzany jest przez policje w trakcie
prowadzenia oględzin m.in. w miejscu wypadku na przejeździe kolejowo drogowym.
(Źródło Komenda Główna Policji).

...................................................................
nazwa i numer rejestru albo znak sprawy
.....................................................................
nazwa jednostki Policji prowadzącej sprawę

PROTOKÓŁ OGLĘDZIN POJAZDU
marki............................................................................nr rej. ....................................................
Wypełnić na miejscu zdarzenia oddzielnie dla każdego pojazdu wielośladowego!

………………………………………............ czas rozpoczęcia
(wpisać miejsce oględzin)

oględzin
g

g

m

m

d

d

m

m

r

r

r

r

............................................................................................................... z.............................................................................................................

..

(stanowisko bądź stopień, imię i nazwisko prowadzącego czynność)

przy udziale

(nazwa jednostki Policji albo Prokuratury)

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

(charakter udziału, stopień – dotyczy policjanta – imię i nazwisko osoby uczestniczącej w czynności-jeżeli w czynności biorą udział specjaliści, należy wskazać

.....................................................................................................................................................
ich imiona i nazwiska, specjalność, miejsce zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko oraz podać rodzaj i zakres czynności wykonywanych przez każdego

......................................................................................................................................... z nich)

Przebieg czynności będzie utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz /dźwięk*

tak, nie,

o czym uprzedzono uczestników................................................................................................................ ...............
( rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzenia, nośnika oraz techniczne warunki rejestracji)

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
obsługiwanego przez.......................................................................................................... .......................................
( imię, nazwisko i adres oraz stanowisko służbowe – w przypadku policjantów adres jednostki Policji)

..........................................................................................................................................
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Pojazd: ........................................................................ nr rej. .......................................................
marka i typ

A

kolor................................................................rok produkcji ....................stan
licznika...........................................................
nr nadwozia ................................................... nr silnika
..............................................................................
VIN

data badania stanu technicznego: ostatniego .................................. następnego
............................................................................

B

Pozycja dźwigni zmiany biegów: ..................................................................................
Układ kierowniczy: (luz na kole kierownicy określić w stopniach, ograniczenia skrętu)

C

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Uszkodzenia pojazdu: NIE MA, SĄ
Opis:.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

L = .........[m]

D
Uwagi: - w zależności od rodzaju pojazdu na sylwetkach zaznaczyć wielkość deformacji,
- wykonać zdjęcia stojąc twarzą do poszczególnych boków (stron) pojazdu.
Zdjęcia wykonano: NIE, TAK – liczba ........................................... Rejestracja video: NIE, TAK

Hamulec roboczy:
Hydrauliczny: odległość pedału od podłogi po jego pełnym naciśnięciu:
jednokrotnym: ............. [cm], kilkukrotnym ............. [cm]
E
Szczelność układu (wycieki - w tym ze zbiorniczków)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Pneumatyczny:
Ciśnienie w układzie: zastane..................... po naładowaniu ........................... po 10 min
.........................................................................................................................................................
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Instalacja elektryczna:..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(opisać niesprawności)

Sygnał dźwiękowy: SPRAWNY, NIESPRAWNY
Oświetlenie: wpisać pozostałe niesprawne światła
światło
praw lewe
opis uszkodzeń
e
mijania
Ś, N Ś, N
drogowe
Ś, N Ś, N
kierunkowskaz przód Ś, N Ś, N
y
bok
Ś, N Ś, N
tył
Ś, N Ś, N
światło hamowania
Ś, N Ś, N
pozycyjne
przód Ś, N Ś, N
tył
Ś, N Ś, N
Ś, N Ś, N
Ś, N

F

Ś, N

Ś – świeci , N – nie świeci

Gdy w czasie wypadku były lub miały być włączone światła zabezpieczyć żarówki!
Rodzaj reflektorów głównych: KONWENCJONALNY, SOCZEWKOWY
Szkło: RYFLOWANE, GŁADKIE
Jeśli reflektor został rozbity ustal materiał szyby: SZKŁO, TWORZYWO SZTUCZNE

Żarówki reflektorów głównych: BILUX, H1, H2, H3, H4, H7, WYŁADOWCZE
Pozycja włącznika reflektorów głównych: WYŁĄCZONY, MIJANIA, DROGOWE
Pozycja korektora reflektorów: DOLNA, ŚREDNIA, WYSOKA albo CYFRA ................
Stan szyb i świateł:
Szyba czołowa:
CZYSTA, ZABRUDZONA, POPĘKANA, BRAK
Szkła reflektorów:
CZYSTE, BRUDNE, POPĘKANE, BRAK
Światła odblaskowe: CZYSTE, BRUDNE, POPĘKANE, BRAK
....................................................................................................................................................................
uwagi do szyb i świateł (np. różny stan światła prawego i lewego)

Tablice wyróżniające: CZYSTE, BRUDNE, POPĘKANE, BRAK
....................................................................................................................................................................
uwagi do tablic wyróżniających (np. rożny stan tablicy prawej i lewej)

Wycieraczka szyby czołowej: SPRAWNA, NIESPRAWNA; jakość ścierania – DOBRA, ZŁA
Wycieraczka szyby tylnej:
SPRAWNA, NIESPRAWNA; jakość ścierania – DOBRA, ZŁA
Szyby przyciemniane: NIE, TAK
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(uwagi do przyciemnienia)

Lusterka wsteczne:
.......................................................................................................................................................

G
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Poduszki powietrzne: kierowcy: JEST, BRAK , wystrzeliła – TAK, NIE
pasażera: JEST, BRAK, wystrzeliła – TAK, NIE
inne (jakie?) .................................................., wystrzeliły: TAK, NIE H
Pasy bezpieczeństwa: czy jest zablokowany – NIE TAK, który pas ...........................................
Układ ABS: NIE MA, JEST – DZIAŁA, NIE DZIAŁA, BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA
Układ ASR: NIE MA, JEST – DZIAŁA, NIE DZIAŁA, BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA
Układ inny: (jaki ?) ........ ........................ DZIAŁA, NIE DZIAŁA, BRAK MOŻLIWOŚCI
USTALENIA
Układ inny: (jaki ?) ..........................DZIAŁA, NIE DZIAŁA, BRAK MOŻLIWOŚCI
USTALENIA
Tachograf: NIE MA, JEST: SPRAWNY, NIESPRAWNY

.
Czas rzeczywisty . Stan licznika kilometrów 
Czas na zegarze tachografu w momencie wyjęcia karty

I

Zabezpieczyć kartę tachografu!
Kartę tachografu zabezpieczono: TAK, NIE – dlaczego
.........................................................................
J

Ładunek pojazdu: NIE MA, JEST: rodzaj ................................... ilość
......................................................
zamocowanie
.........................................................................................................................................................
Koła pojazdu
Rozmiar opony, wzór Bieżni Ciśnieni
koło
Uszkodzenia
bieżnika
k
e

K

przednie prawe

D, N

P, M, B

przednie lewe

D, N

P, M, B

tylne prawe

D, N

P, M, B

tylne lewe

D, N

P, M, B

D, N

P, M, B

D, N

P, M, B

D – głębokość powyżej 1,5 [mm], N – głębokość poniżej 1,5 [mm]
albo poniżej 3 [mm] dla autobusów o prędkości dopuszczalnej do 100 [km/h]
P – optycznie dobre, M - wyraźnie za małe, B – brak ciśnienia
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Jazda próbna
Dokonać jazdy próbnej, zmierzyć opóźnienie hamowania a = ........ [m/s2] lub długość drogi
hamowania S = ....... [m] z prędkości 50 [km/h]. Długość śladów hamowania kół z prędkości
50 [km/h] wynosi:
przednie prawe: .......... [m], przednie lewe: ............ [m], tylne prawe ............ [m], tylne lewe
.......... [m]
Jeśli to możliwe odczytaj z szybkościomierza prędkość v = ........ [km/h], przy której pojazd
zostawia ślady hamowania takiej długości Sh = ......... [m] jak ujawniono w zdarzeniu.

Czy w czasie hamowania samochód ściąga: NIE, TAK - TYŁ, PRZÓD, W PRAWO, W LEWO
przemieszczenie boczne ...................... [cm]
Wnioski z jazdy próbnej..................................................................................................................
..................................................................................................................................……………...
........................................................................................................................................................

Jeśli pojazd jest niesprawny, to należy go zabezpieczyć!

Ł

Przyczepa, naczepa: NIE MA, JEST – opis w osobnym protokole
Połączenie z pojazdem ciągnącym:
Mechaniczne (sprzęg, dyszel): NIE ROZŁĄCZONE, ROZŁĄCZONE
Elektryczne (przewody):
NIE MA, JEST – USZKODZONE, NIEUSZKODZONE
Przewód hamulcowy:
NIE MA, JEST – USZKODZONY , NIEUSZKODZONY
W przypadku naczepy i przyczepy opisać (sfotografować) położenie dźwigni zaworu
rodzaju hamowania w zależności od obciążenia!.
Opis stanu technicznego i uszkodzeń w zakresie, który nie został ujęty w poprzednich
punktach
.............................................................................................................................................

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

M

W czasie oględzin:
1. Znaleziono .............................................................................................................................................
(wymienić jakie przedmioty)
2. Ujawniono i zabezpieczono ...................................................................................................................................................

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

3. Wykonano ..............................................................................................................................................
(szkic, zdjęcia, nagranie video)
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Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w
protokole...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty co do treści protokołu oraz oświadczenie
prokuratora bądź policjanta prowadzącego czynność ..........................................................................
Do protokołu
dołączono........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
(liczba i rodzaj załączników)

.....................................................................................................................................................................
Pojazd zabezpieczono: NIE, TAK – miejsce
zabezpieczenia............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...........................................................................

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

(imię i nazwisko osoby przyjmującej pojazd)

(podpis osoby przyjmującej pojazd)

Oględziny

zakończono
g

g

m

m

d

d

m

m

r

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

r

r

r

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

(podpis dokonującego czynność)

(podpis protokolanta)

Protokół osobiście odczytałem / odczytano mi*
...................................................................
(podpis właściciela /użytkownika pojazdu)

Obecni przy oględzinach:
1. ..................................
2. ..................................

Instrukcja wypełnienia protokołu (dotyczy napisów wyróżnionych dużymi literami) PRAWIDŁOWE
SFORMUŁOWANIA OBWIEŚĆ PROSTOKĄTEM, POZOSTAŁE PRZEKREŚLIĆ
*) niepotrzebne skreślić
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STRESZCZENIE

Głównym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie problematyki kryminalistycznej
odnoszącej się do zdarzenia jakim to jest wypadek kolejowy. Zarys tego pojęcia wraz z jego
szczegółowym wyjaśnieniem został opisany w rozdziale pierwszym wraz z uwzględnieniem szeregu
definicji, które to są ściśle związane z występującymi zdarzeniami w obrębie ruchy kolejowego. Na
wstępie zawarto rodzajowy podział wypadków kolejowych, wraz ze wskazaniem podłoża
przyczynowego mającego wpływ na ich powstanie. W dalszej części tegoż rozdziału ukazano rys
historyczny obejmujący dane związane z prowadzaniem ruchu pociągów na terenie Polski i poza jej
granicami. Przeanalizowano omawiane zagadnienie w aspekcie bezpieczeństwa z XIX i XX wieku.
Opisanie podłoża, jak i całej genezy wypadku, w nawiązaniu do początków kolejnictwa pozwala
ocenić rozwój tej branży transportu, która nieprzerwanie od XIX wieku dąży do poprawy
bezpieczeństwa i jakości wykonywanych usług.
Kolejnym kluczowym elementem monografii są opisy poszczególnych rodzajów wypadków
występujących najczęściej zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Zaliczyć do nich należy przede
wszystkim wszelkie zdarzenia z udziałem pieszych oraz te z udziałem pojazdów mechanicznych,
które to wspólnie wyróżnią się na tle wszelkich statystyk prowadzonych przez odpowiednie
instytucje krajowe czy też zagraniczne212.
Katastrofy kolejowe skutkujące wiele ofiar śmiertelnych, będące wynikiem wykolejenia się
składu czy też czołowego zderzeniem się pociągów występują, lecz ich częstotliwość jest niemalże
znikoma w porównaniu np. z samobójstwami. Natomiast opisane zostały one szerzej w interesującej
pozycji autorstwa Piotra Hachulskiego, która stała się ważnym oraz inspirującym elementem
w tworzeniu rozdziału drugiego niniejszej publikacji. Rozdział ten opisuje wypadki związane
z ruchem pojazdu szynowego, tj. wszelkiego rodzaju zdarzenia na przejazdach kolejowo- drogowych
z udziałem aut i pieszych, samobójstwa w obrębie ruchu kolejowego, potrącenia ze skutkiem
śmiertelnym osób znajdujących się w miejscu niedozwolonym. Jak również wszelkie zdarzenia
poprzedzające wypadki, albowiem ich powstanie może rodzić negatywne następcze skutki w naturze.

212

Statystyki odnoszące się do poszczególnych rodzajów wypadków i incydentów w transporcie kolejowym prowadzone są
przez odpowiednie instytucję krajowe jak i zagraniczne. W przypadku Polski możemy wskazać, że właściwym podmiotem
będzie w tym zakresie m.in. największy zarządca infrastrukturą kolejową tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. czy też Państwowa
Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Natomiast zagranicznym Europejska Agencja Kolejowa.
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Analizie opisowej poddane zostały wybrane sprawy z Referatu Prokuratury Rejonowej we
Włocławku, której obszar obejmuje liczne obiekty infrastruktury kolejowej.
Postępowanie

przygotowawcze,

które

jest

prowadzone

w

związku

z

zaistnieniem

nieszczęśliwego zdarzenia na kolei, stanowi materię ostatniego rozdziału. Postępowanie to obejmuje
szereg czynności dokonywanych na miejscu zdarzenia, wobec czego ich prawidłowe wykonanie ma
ogromny wpływ i znaczenie dla rozstrzygnięcia danej sprawy. Oględziny miejsca wypadku
kolejowego lub oględzin zwłok ofiary są najważniejszą czynnością, w której organy ścigania wraz
z kolejową komisją dochodzeniową biorą udział na zasadach wzajemnej współpracy.
Poznanie charakterystyki przebiegu poszczególnych zdarzeń może ułatwić późniejszą eliminację
i prewencję w zakresie zwalczania zagrożeń jakie występują w transporcie kolejowym. Szczegółowe
badania i analiza to niezbędne narzędzia jakimi posługują się organy śledcze w trakcie prowadzenia
spraw dotyczących wypadków i incydentów. Wyciągnięcie odpowiednich wniosków zaradczych
i prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie zwalczania zagrożeń w ruchu pociągów
jest wynikiem żmudnej pracy oraz nauki wielu pokoleń śledczych. Poznanie szeregu pojęć zarówno
z literatury technicznej jak i tej odnoszącej się do nauk prawnych, a w szczególności kryminalistyki
i medycyny sądowej jest w opisywanej materii niezbędne. Interdyscyplinarność pracy została
wyrażona oraz zaakcentowana w wielu aspektach czego dowodem mogą być liczne rozwinięcia
i opisy poszczególnych zdarzeń.
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SUMMARY
The main purpose of this publication is to present the forensic issues related to the incident in
which it is a railway accident. The outline of this concept together with its detailed explanation is
described in the first chapter together with a series of definitions, which are closely related to
occurring events within the railway movement. At the beginning, a generic breakdown of railway
accidents was included, along with an indication of the causal ground that affects their occurrence.
In the further part of this chapter, a historical outline is shown including data related to the operation
of trains in Poland and abroad. The discussed issue in the aspect of security from the 19th and 20th
centuries was analyzed. Describing the ground, as well as the whole genesis of the accident, in
reference to the origins of the railway, allows to assess the development of this transport industry,
which continuously since the nineteenth century aims to improve the safety and quality of services.
Another key element of the monograph is the descriptions of particular types of accidents
occurring most frequently in Poland and abroad. These include, above all, all incidents involving
pedestrians and those involving motor vehicles, which together stand out against all statistics
conducted by relevant national or foreign institutions213.
Railway disasters resulting in many deaths, resulting from the derailment of the composition or
the leading collision of trains occur, but their frequency is almost negligible in comparison, for
example, with suicides. However, they have been described in more detail in an interesting position
by Piotr Hachulski, which became an important and inspirational element in the creation of the
second chapter of this publication. This chapter describes accidents related to rail vehicle traffic, i.e.
all kinds of events at level crossings with the participation of cars and pedestrians, suicides within the
railway traffic, deduction with mortal effect of persons in a prohibited place. As well as all events
preceding accidents, because their occurrence may give rise to negative consequences in nature.
Descriptive analysis has been selected from the Department of District Prosecutor's Office in
Włocławek, the area of which includes numerous railway infrastructure facilities.
213

Statistics relating to specific types of accidents and incidents in rail transport are carried out by the relevant national and
foreign institutions. In the case of Poland, we can indicate that the relevant entity will in this respect include the largest
manager of the railway infrastructure, PKP Polish Railway Lines S.A. or the State Commission on Railway Accident
Investigation. By contrast, the foreign European Railway Agency.
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The preparatory proceedings, which are conducted in connection with the occurrence of an
unfortunate incident on the railway, constitute the matter of the last chapter. This procedure includes
a series of activities carried out at the place of the event, so that their correct implementation has
a huge impact and significance for the resolution of a given case. Inspection of the place of the railway
accident or inspection of the body of the victim is the most important act in which the law
enforcement authorities together with the railway investigation commission take part on the basis of
mutual cooperation.
Understanding the characteristics of the course of individual events may facilitate
subsequent elimination and prevention in the field of combating threats that occur in rail transport.
Detailed examinations and analysis are necessary tools used by investigative bodies while handling
accidents and incidents. Drawing the appropriate remedial conclusions and carrying out a broadly
understood prevention in the field of combating train hazards is the result of tedious work and the
education of many generations of investigators. Getting to know a number of terms from both
technical and legal literature referring to legal sciences, in particular forensic science and forensic
medicine is indispensable in the matter described. Interdisciplinary work has been expressed and
accentuated in many aspects, which can be evidenced by numerous developments and descriptions
of individual events.

