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Załącznik nr 2 – Charakterystyka elementów infrastruktury kolejowej (wyciąg z 

Regulaminu pracy bocznicy kolejowej)   

2. OPIS TECHNICZNY BOCZNICY KOLEJOWEJ   

  2.1.   Położenie bocznicy kolejowej oraz miejsce jej odgałęzienia od linii kolejowej   

2.1.1. Bocznica „Kontrast Intermodal” pośrednio odgałęzia się rozjazdem nr 301 od toru nr  

13a stacji Łapy w km 153,210 linii kolejowej nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka 

zarządzanej przez PKP PLK S.A.   

2.1.2.  Bocznica „Kontrast Intermodal” (tory nr 113, 119 i 121) odgałęzia się od infrastruktury  

kolejowej stanowiącej bocznicę „Warsztaty Wagonów Kolejowych w Łapach” (w 

skrócie „WWK w Łapach”) rozjazdem nr 101 od toru nr 109 w km 0,004 kilometracji 

bocznicy „Kontrast Intermodal”.   

2.1.3. Bocznica „Kontrast Intermodal” (tor nr 219) odgałęzia się bezpośrednio rozjazdem nr   

100a w km 0,140 bocznicy „ENERGO Łapy” od wstawki międzyrozjazdowej 302100a.    

2.1.4. Początek bocznicy „Kontrast Intermodal” znajduje się w torze nr 219 w kilometrze 

0,000 kilometracji bocznicy tj. w miejscu usytuowania bramy wjazdowej do bocznicy  

w torze nr 219 oraz w końcu rozjazdu nr 101 w kilometrze 0,033 kilometracji bocznicy.   

2.1.5. Koniec bocznicy znajduje się w torze nr 219 na bramie do innego zarządcy w           km                    

0,570, a w torach nr 121 i nr 119 zakończonych kozłami oporowymi w km 0,525 

kilometracji bocznicy".  

  

       2.2.   Okręgi nastawcze i posterunki ruchu oraz ich obsada   

2.2.1. Bocznica stanowi jeden okręg nastawczy, w którym funkcjonują dwa rejony 

manewrowe.    

2.2.2. Na bocznicy posterunki ruchu nie występują.   
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  2.3.   Lokalizacja punktów zdawczo - odbiorczych   

2.3.1. Bocznica „Kontrast Intermodal” posiada 4 tory. Trzy z nich pełnią jednocześnie funkcję 

toru zdawczo-odbiorczego: tor nr 119, 121 oraz 219. Na tych torach może się odbywać 

przekazywanie wagonów ładownych i próżnych dla użytkownika bocznicy i z bocznicy 

dla przewoźnika. Tor nr 113 jest torem dojazdowym.    

2.3.2. Punkt zdawczo - odbiorczy bocznicy jest oznakowany tablicą o wymiarach 40 x 60 

cm z napisem "PUNKT ZDAWCZO – ODBIORCZY „Kontrast Intermodal” tor 219” oraz 

„PUNKT ZDAWCZO – ODBIORCZY „Kontrast Intermodal” tor 119 i 121”. Tablica  jest 

usytuowana na wysokości ukresu rozjazdu nr 105 km 0,215 obok toru nr 119 oraz 

przy torze nr 219 w km 0,080.   

   

  2.4.   Tory bocznicowe, pojemność bocznicy   

2.4.1. Wykaz torów i ich przeznaczenie    

Nr 

toru   

Przeznacz 

enie toru   

Długość ogólna toru   Długość użyteczna 

toru   

Uwagi    

od   km   do   km   [m]   od   do   [m]   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   

Rejon manewrowy 1 KI   
 
 

 

219   

Zdawczo – 

odbiorczy, 

ładunkowy   

PR  

100a   

-0,138   

0,140*   

Brama   
Granica 

własności 

km 0,570  
0,570  

0,848*   

  

708   

U 

100a   

Brama   
Granica 

własności 

km 0,000  

---   

  

Służebność.   
 Na odc. od rozj nr  

100a do bramy 

pełni funkcję toru 

dojazdowego do 

bocznicy.    

Wk27   

Brama   
Granica 

własności 

km 0,570  

   

447**   

     

Własność 

ogólnodostępny  
OIU   

Rejon manewrowy 2 KI      

113   Tor 

dojazdowy   

PR101   0,004   PR104   0,106   102   Wk28   PR104   ---   

współwłasność   

119   Zdawczo – 

odbiorczy, 

postojowy   

PR 105   

0,180   

Ko   

0,525   

345   

U 105   

Z1   287   Własność 

ogólnodostępny  
OIU   
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121   Zdawczo – 

odbiorczy, 

ładunkowy   

PR 104   

0,106   

Ko   

0,525   

419   

U 105   

Z1   287   Własność 

ogólnodostępny   

OIU   

   RAZEM               
1579   

      1021      

 *) do określania lokalizacji obiektu przyjęto kilometrację bocznicy „ENERGO Łapy”   

**) W torze nr 219 znajdują się 3 przejazdy wewnątrzzakładowe, na których zabroniony jest 

postój pojazdów kolejowych.   

   

2.4.2. Za średnią długość pojazdu kolejowego przyjęto 20 m.    

2.4.3. W drodze dojazdowej do bocznicy „Kontrast Intermodal” występują tory nr 140, 303 

oraz tor nr 219 na odcinku od rozjazdu nr 100a do bramy oraz wstawki. Są one 

użytkowane przez innych użytkowników bocznicy i współużytkowane przez bocznicę  

„Kontrast Intermodal” w charakterze drogi koniecznej dojazdowej do bocznicy   

„Kontrast Intermodal”.    

2.4.4. Oznaczenia użyte w tabeli:   

PR    - początek rozjazdu   

KR   - koniec rozjazdu   

Ko    - kozioł oporowy   

U    - ukres rozjazdu   

Wk   - wykolejnica   

Z1   

   

- tarcza zaporowa   

2.4.5. Pojemność Bocznicy:    

  2.4.5.1.   Długość ogólna torów bocznicy wynosi 1441 m.    

  2.4.5.2.   Użytkowa pojemność bocznicy wynosi 1021 m.    

2.4.5.3. Maksymalnie na bocznicy może znajdować się 51 pojazdów kolejowych (wagonów 

podkontenerowych 20-metrowych / 60-stopowych).    

2.4.6. Profile podłużne torów bocznicowych od początku bocznicy w kierunku wzrastającej 

kilometracji torów bocznicy:    

   

Nr 

toru   

Na 

długości  

[m]   

 Od km (punkt 

orientacyjny)   

Do km   
(punkt 

orientacyjny)   

Profil toru   
Wartość   

[‰]   

Uwagi   

1   2   3   4   5   6   7   
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Rejon manewrowy 1 KI           

219   198   0,000   0,087   poziom   0,0      

219   120   0,087   0,207   wzniesienie   1,5      

219   100    0,207   0,307   wzniesienie   0,7      

219   263    0,307   0,570   poziom   0,0      

Rejon manewrowy 2 KI           

113   102    0,004   0,106   wzniesienie   0,5   Tor dojazdowy   

119   30    0,180   0,210   poziom   0,0      

119   10    0,210   0,220   spadek   1,0      

119   176    0,220   0,396   wzniesienie   2,0      

119   129    0,396   0,525   poziom   0,0      

121   74    0,106   0,180   wzniesienie   0,5      

121   30    0,180   0,210   poziom    0,0      

121   10    0,210   0,220   spadek   1,0      

121   176    0,220   0,396   wzniesienie   2,0      

121   129    0,396   0,525   poziom   0,0      

2.4.7. Prześwit torów na bocznicy wynosi 1435 mm.   

2.4.8. Tory nr 119 i 121 są zbliżone do siebie w celu ułatwienia procesu przeładunkowego.   

Odległość pomiędzy osiami w/w torów wynosi 4,10m.     

  2.5.   Rozjazdy i skrzyżowania torów   

2.5.1. Wykaz rozjazdów na bocznicy:   

Nr rozjazdu, 

rodzaj, typ, skos, 

promień   

Zasadnicze 

położenie 

zwrotnicy   

Sposób 

nastawiania 
Czy jest  

oświetlona?   

Czy jest 

uzależni  
ona?   

   

Obsługiwana  
przez?   

Uwagi   

1   2   3   4   5   6   7   

102 **)   

Rzl, S42, skos  

1:9, 205   
Na tor 113   ręcznie   tak   nie   

Nieobsługiwana, 

zabezpieczona na  

stałe    

 W torze dojazdowym  

(współwłasność)   

104 **)   

Rzl, S42   

1:9, 205   
Na rozj 105   ręcznie   tak   nie   

Nieobsługiwana,   
Zabezpieczona na 

stałe   

W torze dojazdowym  

(współwłasność)   
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105   

Rzl, S49, skos  

1:9, 190   
Na tor 121   ręcznie   tak   nie   

drużynę   
manewrową 

przewoźnika   
własność    

158   

Rzp, S49, skos 

1:9, 190   
      ręcznie   tak   nie   

Nieobsługiwana, 

zabezpieczona na  

stałe   

  Własność   

   

2.5.1.1. Rozjazdy w drodze dojazdowej do bocznicy:   

Nr rozjazdu, 

rodzaj, typ, skos, 

promień   

Zasadnicze 

położenie 

zwrotnicy   

Sposób 

nastawiania 
Czy jest  

oświetlona?   

Czy jest 

uzależni  
ona?   

   

Obsługiwana  
przez?   

Uwagi   

100a *)   

Rzp, S49, skos  

1:9, 190   

Na tor 219   ręcznie   nie   nie   
drużynę   

manewrową 

przewoźnika   

 (w zarządzie   
ENERGO Łapy, 

służebność dojazdu)  

Rozjazd  

odgałęziający   
bocznicę „Kontrast 

Intermodal” dla toru 

nr 219   

101 *   

Rzp, S42, skos  

1:9, 205   

Na tor 109   ręcznie   tak   nie   
drużynę   

manewrową 

przewoźnika   

Rozjazd  

odgałęziający   
bocznicę „Kontrast 

Intermodal” dla torów 

nr 113, 119, 121   

*)   Rozjazd ulokowany na nieruchomości gruntowej wspólnej, zarządzany przez użytkownika 

bocznicy sąsiedniej „WWK w Łapach”, utrzymywany wspólnie z użytkownikiem bocznicy 

„Kontrast Intermodal” na podstawie odrębnej umowy.   

**) Rozjazd ulokowany na nieruchomościach gruntowych wspólnych. Odpowiedzialność za 

utrzymanie infrastruktury we właściwym stanie ponosi użytkownik bocznicy „Kontrast 

Intermodal”.    

2.5.2. Przeciwwagi rozjazdów zlokalizowanych na terenie bocznicy powinny być  

pomalowane po połowie w kolorze czarnym i białym. Wszystkie przeciwwagi zwrotnic 

obsługiwanych na bocznicy powinny być oznaczone za pomocą dwóch czerwonych 

pasków namalowanych na białej części przeciwwagi.   

2.5.3. W czasie, gdy praca manewrowa na bocznicy nie odbywa się zwrotnice rozjazdów 

powinny znajdować się w położeniu zasadniczym (biała połowa przeciwwagi 

skierowana do góry).    

  2.6.   Wykolejnice   

2.6.1. Na terenie bocznicy występują dwie wykolejnice. Wk27 zabezpiecza przed wjazdem  

/wyjazdem na/z bocznicy „Kontrast Intermodal” na/z toru nr 219. Wk28 zabezpiecza 
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przed wjazdem /wyjazdem na/z bocznicy „Kontrast Intermodal” na/z torów nr 113, 119 

i 121.   

2.6.2. Klucze do wykolejnic Wk27 i Wk28 znajdują się na portierni bocznicy „Kontrast   

Intermodal” i są obsługiwane przez kierownika manewrów, pobierane za podpisem w 

kontrolce kluczy wydanych.    

2.6.3. Wykolejnica Wk22 jest uzależniona z rozjazdem nr 301 PKP PLK S.A., która 

zabezpiecza wjazd/wyjazd na i z torów PKP PLK S.A. na bocznicę.    

2.6.4. Wykaz wykolejnic na bocznicy:   

   

Nr 

wykolejnicy   

Zasadnicze 

położenie 

zwrotnicy   

Sposób 

nastawiania 
Czy jest  

 oświetlona? 
Czy jest  

 uzależniona?  

   

Obsługiwana  
przez?   

Uwagi   

1   2   3   4   5   6   7   

Wk28   nałożona   ręcznie   tak   tak   
drużynę 

manewrową   

Nałożona na  

torze nr 113    

Wk27   nałożona   ręcznie   tak   tak   
drużynę 

manewrową   

Nałożona na  
torze nr 219    

  2.7.   Uzależnienia zwrotnic rozjazdów    

2.7.1. W drodze dojazdowej do bocznicy „Kontrast Intermodal” od strony toru stacyjnego nr  

13a stacji Łapy funkcjonuje wzajemne uzależnienie położenia rozjazdu nr 301 od 

zasadniczego położenia wykolejnicy nr Wk22. Zwrotnicę rozjazdu nr 301 można 

skierować w kierunku rozjazdu nr 302 po otwarciu zamka wykolejnicy Wk22 kluczem 

pobranym u dyżurnego ruchu stacji Łapy.    

 2.8.   Przyporządkowanie torów oraz rozjazdów i wykolejnic do okręgów nastawczych   

2.8.1. Tory nr 113, 119, 121, 219, rozjazdy nr: 102, 104, 105, 158 oraz wykolejnice nr Wk27  

i Wk28 na bocznicy „Kontrast Intermodal” znajdują się w jednym okręgu nastawczym.   

2.8.2. Tor nr 219 wraz z rozjazdem nr 158 i wykolejnicą nr Wk27 stanowią jeden rejon 

manewrowy o nazwie "Rejon manewrowy 1 KI "    

2.8.3. Tory nr 113,119,121 wraz z rozjazdami nr 102, 104, 105 i wykolejnicą nr Wk28 

stanowią drugi rejon manewrowy o nazwie "Rejon manewrowy 2 KI".   

2.8.4. Tory nr 140, 303 oraz rozjazdy 100, 100a, 302a/b i 302c/d, 303 znajdują się na terenie 

bocznicy „ENERGO Łapy” i stanowią drogę konieczną dla dojazdu od strony toru 

stacyjnego nr 13a stacji Łapy do bocznicy „Kontrast Intermodal”, a jednocześnie 

znajdują się w rejonie manewrowym innego użytkownika bocznicy („ENERGO Łapy”).   
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2.8.5. Rozjazd nr 101 jest rozjazdem bocznicowym „WWK w Łapach”, którym odgałęzia się 

bocznica „Kontrast Intermodal”.   

2.8.6. W czasie wjazdu/wyjazdu składu na/z bocznicę „Kontrast Intermodal” od strony toru 

stacyjnego nr 13a stacji Łapy nie może być obsługiwana bocznica „ENERGO Łapy” 

(rejon manewrowy nr 1) do czasu zwrócenia klucza od Wk22 dyżurnemu ruchu stacji 

Łapy.    

  2.9.   Urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym   

2.9.1. Zwrotnice i wykolejnice zlokalizowane na terenie bocznicy i ich zabezpieczenie to 

urządzenia mechaniczne kluczowe obsługiwane ręcznie. Urządzenia nastawcze 

zwrotnicowe posiadają latarnie zwrotnicowe nieoświetlone wykonane z folii 

odblaskowej. Latarnie wykolejnicowe są nieoświetlane, również wykonane z folii 

odblaskowej, wskazujące położenie wykolejnicy.   

2.10. Kolejowe obiekty inżynieryjne   

2.10.1. Na terenie bocznicy nie występują obiekty inżynieryjne.     

   

2.11. Przejazdy i przejścia w poziomie szyn   

2.11.1. Na terenie bocznicy znajdują się następujące skrzyżowania torów kolejowych z 

drogami wewnętrznymi, służące jedynie zarządcy bocznicy kolejowej:   

      

   

Lokalizacja 

skrzyżowania bocznicy 

kolejowej z drogą  
wewnętrzną lub 

przejściem służbowym   

Rodzaj skrzyżowania   

Do kogo należy 

obowiązek   
zabezpieczenia 

jazd   
manewrowych   

Do kogo 

należy   

obowiązek  
czyszczenia 

żłobków   

Uwagi   

Tor nr   Km   

1   2   3   4   5   6   

219   0,350   

Skrzyżowanie toru z 

drogą   
wewnątrzzakładową 

przeciwpożarową.     

Kierownik   

manewrów    

Pracownik 
wyznaczony 
przez   
kierującego 

bocznicą   
Utrzymanie i 

osygnalizowanie   

przejazdu należy   
do użytkownika 

bocznicy   

219   0,514   

Skrzyżowanie toru z 

drogą  
wewnątrzzakładową   

--„--   --„--   

219   
0, 556   

Skrzyżowanie toru z 

przejściem 

służbowym     
--„--   --„--   
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119, 121   
0,477   

Skrzyżowanie toru z 

drogą  
wewnątrzzakładową   

--„--   --„--   

 

2.11.2. Wyżej wymienione przejazdy są oznakowane od strony toru wskaźnikami 

kolejowymi W6b i od strony drogi znakami drogowymi B20, G3 lub G4   

 

2.12. Oświetlenie bocznicy kolejowej   

2.12.1. Teren bocznicy w porze ciemnej jest oświetlony światłem elektrycznym z linii 

oświetleniowych zlokalizowanych wzdłuż torów bocznicowych nr 119 i 219 na 

słupach i masztach oświetleniowych oraz na budynkach magazynowych terminalu.   

2.12.2. Włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego odbywa się na polecenie 

kierującego manewrami lub osoby kierującej pracą bocznicy (pracownika 

dozorującego bocznicę).    

2.12.3. Czas załączania i wyłączania oświetlenia bocznicy powinien być tak uregulowany,  

aby zapewnić odpowiednią widoczność podczas prac manewrowych oraz 

ładunkowych w porze ciemnej na bocznicy.   

2.12.4. Oświetlenie bocznicy pozwala na jej obsługę w porze nocnej. Za prawidłowe 

działanie oświetlenia odpowiada użytkownik bocznicy, który utrzymanie urządzeń 

zleca firmie z uprawnieniami do wykonywania czynności odpowiednich związanych 

z konserwacją i utrzymaniem.    

   

   

   

2.13. Punkty ładunkowe   

2.13.1. Na bocznicy „Kontrast Intermodal” zlokalizowane są następujące punkty ładunkowe:   

Lp.   Przy torze nr   Rodzaj budowli   Przeznaczenie   

1   121   Plac składowy kontenerowy o 

pojemności 1050 TEU   

(243m x 58,7m) + (87m x   

25,9m)   

 = 16517 mkw   

Do naładunku i wyładunku 

towarów oraz składowania   

kontenerów    

2   121   Magazyn o wymiarach   Przechowywanie przesyłek, 

pomieszczenia biurowe   
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3   219   72,51m x 135,18m    

= 9801,90 mkw    

Pomieszczenie biurowe:  

12,23m x 24,87m   

=304,16mkw   

4   219   Plac manewrowy    Utwardzony teren komunikacyjny 

pomiędzy magazynem, placem i 

terminalem przeładunkowym   

2.13.2. Na bocznicy może się odbywać rozładunek lub naładunek wagonów przy torze i w 

sektorze wskazanym przez kierownika bocznicy.    

2.13.3. Plac ładunkowy przy torze nr 121 jest wyposażony w urządzenia do odprowadzania 

wód powierzchniowych.    

   

2.14. Urządzenia ładunkowe   

2.14.1. Do rozładunku/załadunku kontenerów na/z wagonów jest wykorzystywany sprzęt 

mechaniczny w postaci urządzeń do manipulacji kontenerami typu reachstacker o 

udźwigu 46 ton.   

2.15. Wagi wagonowe   

2.15.1. Bocznica nie posiada wagi wagonowej.    

2.16. Bramy kolejowe   

2.16.1. Teren bocznicy jest całkowicie ogrodzony. Brama kolejowa na bocznicy znajduje się 

na początku własności działki przed początkiem rozjazdu nr 101 w km 0,000 

kilometracji bocznicy oraz w km 0,000 toru nr 219.   

2.16.2. Bramy posiadają zabezpieczenie przed samoistnym otwarciem się lub 

zamknięciem i są otwierane i zamykane przez pracownika dozorującego terminal 

po uprzedzeniu go przez kierownika bocznicy o obsłudze bocznicy.    

2.17. Skrajnie budowli i taboru oraz skrajniki   

2.17.1. Na bocznicy obowiązuje skrajnia budowli A określona w PN–69/K-02057.   

2.17.2. Na bocznicę mogą być podstawiane wagony o skrajni taboru A i B określonych w 

PN-70/K-02056, załadowane z zachowaniem obowiązującej skrajni ładunkowej dla 
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wagonów normalnotorowych obowiązującej w PKP PLK S.A. lub międzynarodowej 

skrajni ładunkowej RIV.    

2.17.3. Bocznica nie jest wyposażona w skrajnik.   

2.18. Lokalizacja budowli lub urządzeń, dla których nie jest zachowana skrajnia 

budowli   

2.18.1. Na bocznicy nie występują budowle i urządzenia dla których nie jest zachowana 

skrajnia budowli.   

2.19. Sygnały, wskaźniki i tablice   

2.19.1. Tarcza zaporowa wskazująca na stałe sygnał Z1 „Stój” jest ustawiona przy torze nr   

119 i 121, zakończonych kozłem oporowym z zasypką piaskową – na początku 

zasypki piaskowej.     

2.19.2.  Latarnia wykolejnicowa nadaje następujące sygnały: sygnał Z1 wk „Stój.   

Wykolejnica na torze” lub sygnał Z2 wk „Wykolejnica zdjęta z toru”.    

2.19.3. Na skrzydłach bram umieszczone są tarcze D1 "Stój".    

2.19.4.  Rozjazdy na bocznicy wyposażone są w nieoświetlone wskaźniki zwrotnicowe 

wskazujące aktualne położenie zwrotnicy (Wz 1 „Jazda na wprost”, Wz 2 „Jazda na 

ostrze”, Wz 3 „Jazda z ostrza”.   

2.19.5. Miejsca oznaczające ukres rozjazdu są oznaczone wskaźnikami W17 (słupki 

ukresowe biało – czerwone) ustawione są między wewnętrznymi szynami  

odgałęzienia torów dla oznaczenia miejsca przy zbiegających się torach, dokąd tor 

wolno zająć taborem.    

2.19.6. Obok toru nr 119 na wysokości ukresu rozjazdu nr 105 usytuowana jest tablica z 

napisem „PUNKT ZDAWCZO-ODBIORCZY „Kontrast Intermodal” tor nr 119-121”.   

2.19.7. Obok toru nr 219, w km 0,080 usytuowana jest tablica z napisem "PUNKT  

ZDAWCZO – ODBIORCZY „Kontrast Intermodal” tor 219”   

2.20. Urządzenia i środki trakcyjne   

2.20.1. Bocznica „Kontrast Intermodal” nie posiada lokomotywy manewrowej. Obsługa 

bocznicy z torów stacyjnych oraz praca manewrowa na bocznicy wykonywana jest  

lokomotywą licencjonowanego przewoźnika wraz z drużyną manewrową 

licencjonowanego przewoźnika.    
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2.21. Tabor kolejowy własny lub dzierżawiony oraz tabor kolejowy specjalny, 

urządzenia i środki jego utrzymania   

2.21.1. Użytkownik bocznicy nie posiada własnego ani dzierżawionego taboru. Nie 

dysponuje także urządzeniami i środkami do utrzymania taboru.    

2.22. Środki łączności   

2.22.1. Bocznica posiada łączność telefoniczną z kolejowej centrali automatycznej oraz w 

sieci komórkowej:   

a) Dyżurny ruchu stacji Łapy – tel: 85 673 19 58 lub 728 918 074   

b) Bocznica „Kontrast Intermodal” - tel: 885 140 290   

2.22.2. Pojazdy trakcyjne obsługującego bocznicę oraz kierujący manewrami wyposażeni 

są w urządzenia łączności radiotelefonicznej na kanale manewrowym zapewniające 

wzajemną łączność w czasie pracy manewrowej do kontaktowania się z dyżurnym 

ruchu stacji Łapy.    

   

      
3. ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO MIĘDZY BOCZNICĄ KOLEJOWĄ, A 

TORAMI ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY, Z KTÓRYMI BOCZNICA JEST POŁĄCZONA   

   

3.1. Bocznica „Kontrast Intermodal” pośrednio odgałęzia się od toru nr 13a PKP PLK S.A. 

rozjazdem nr 301.    

3.2. Bocznica „Kontrast Intermodal” jest obsługiwana przez lokomotywę licencjonowanego 

przewoźnika kolejowego.   

3.3. Wszystkie tory bocznicy „Kontrast Intermodal” są torami ogólnodostępnymi z obiektami 

infrastruktury usługowej OIU udostępnianej licencjonowanym przewoźnikom.    

3.3.1. Ruch kolejowy pomiędzy torami zarządcy infrastruktury linii kolejowej, a bocznicą jest 

prowadzony na zasadach przewidzianych dla jazd manewrowych w obrębie okręgu 

nastawni dysponującej Łp stacji Łapy z toru nr 13a przez rozjazd odgałęziający nr 

301 na bocznicę „ENERGO Łapy”.    

3.3.2. Manewry w obrębie bocznicy „ENERGO Łapy” są możliwe w związku z zawarciem 

porozumienia z użytkownikiem bocznicy w sprawie wykorzystywania infrastruktury 

bocznicy - toru nr 303 i rozjazdów jako drogi koniecznej, dojazdowej do bocznicy 

własnej „Kontrast Intermodal”. Każdorazowa obsługa bocznicy „Kontrast Intermodal” 
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będzie uzgadniana z użytkownikiem bocznicy „Energo Łapy” i z „WWK Łapy” z 

jednodniowym wyprzedzeniem.   

3.3.3. Wszelkie ruchy manewrowe na i z bocznicy w kierunku torów stacji Łapy powinny być 

ustalane przez kierownika manewrów z dyżurnym ruchu stacji Łapy.   

3.3.4. Wjazd na bocznicę może się odbyć po uzyskaniu zgody dyżurnego ruchu i pobraniu 

klucza od wykolejnicy Wk22. Kierownik manewrów fakt pobrania klucza kwituje 

dyżurnemu ruchu w książce przebiegów. Dyżurny ruchu przygotowuje drogę  

przebiegu w obrębie obsługiwanego okręgu i zezwala na jazdę pojazdów kolejowych 

(składów manewrowych) do rozjazdu odgałęziającego nr 301.    

3.3.5. Kierownik manewrów przewoźnika przed wjazdem na bocznicę upewnia się ponadto 

wzrokowo na gruncie, że lokomotywa przedsiębiorstwa dokonującego przewozów w 

obrębie bocznicy „ENERGO Łapy” nie realizuje manewrów w Rejonie manewrowym  

nr 1 i znajduje się poza Rejonem manewrowym nr 1, to jest poza Wk24 nałożoną na 

szynę.   

3.3.6. Jednocześnie kierownik bocznicy „Kontrast Intermodal” informuje użytkownika 

bocznicy „WWK w Łapach” o planowanej obsłudze "Rejonu manewrowego 2 KI" i o 

konieczności pracy lokomotywy „WWK w Łapach” poza Wk26, a lokomotywy 

obsługującej bocznicę „Energo Łapy” poza WK24. Wjazd składem manewrowym na  

tor nr 219, czyli w "Rejon manewrowy 1 KI” na bocznicy „Kontrast Intermodal” nie 

wymaga uzgadniania obsługi z „WWK w Łapach”.    

3.3.7. Obsługa "Rejonu manewrowego 2 KI" od czasu zdjęcia Wk28 nie powinna trwać 

dłużej niż 30 minut.    

3.3.8. Począwszy od rozjazdu nr 301 za przygotowanie drogi przebiegu odpowiada 

kierownik manewrów przewoźnika. Maszynista może kontynuować wjazd na  

bocznicę po przygotowaniu drogi przebiegu na tor nr 303 i po otrzymaniu sygnału 

Rm1 „Do mnie” od kierownika manewrów i po upewnieniu się, że zwrotnice 

rozjazdów w drodze przebiegu są prawidłowo ułożone i nie ma przeciwwskazań do 

wjazdu na bocznicę.    

3.3.9. Po minięciu wykolejnicy Wk22 drużyna manewrowa zamyka Wk22 oraz rozjazd nr   

301 w położeniu zasadniczym na czas manewrów na bocznicy, a klucz zabiera ze 

sobą.    

3.3.10. Po wjechaniu na tor nr 303 sposobem ciągnionym, drużyna manewrowa  

przygotowuje drogę przebiegu na spychanie składu manewrowego na jeden z torów  
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bocznicy „Kontrast Intermodal” nr : 119, 121 lub 219.    

3.3.11. W celu wjazdu na tory nr 119 lub 121 kierownik manewrów ponadto upewnia się 

telefonicznie u kierownika bocznicy „WWK w Łapach” oraz wzrokowo sprawdza 

zamknięcie wykolejnicy Wk26 na bocznicy „WWK w Łapach”.    

3.3.12. Kierownik manewrów od dozorcy na bocznicy „Kontrast Intermodal” pobiera klucze 

od wykolejnicy Wk28 i poleca otwarcie i zabezpieczenie bramy wjazdowej.   

Następnie kierownik manewrów sprawdza zabezpieczenie bramy wjazdowej do 

bocznicy i zdejmuje wykolejnicę Wk28 z szyny.    

3.3.13. Po sprawdzeniu niezajętości torów zdawczo-odbiorczych bocznicy daje sygnał Rm1 

"Do mnie" na wjazd na bocznicę sposobem pchanym.    

3.3.14. W przypadku wjazdu na tor nr 219 kierownik manewrów od dozorcy na bocznicy 

„Kontrast Intermodal” pobiera klucz od wykolejnicy nr Wk27. Po sprawdzeniu 

niezajętości toru zdawczo-odbiorczego i zdjęciu wykolejnicy z szyny daje polecenie 

na wjazd składu manewrowego sposobem pchanym na tor nr 219.   

3.3.15. Po obsłużeniu bocznicy kierownik manewrów zgłasza dyżurnemu ruchu stacji Łapy 

potrzebę wyjazdu z bocznicy „Kontrast Intermodal”. Po uzyskaniu zgody 

przygotowuje drogę przebiegu na wyjazd z bocznicy „Kontrast Intermodal” dla 

lokomotywy luzem lub zabieranego składu w kierunku toru nr 140 i dalej na tor nr 

303 sposobem ciągnionym. Lokomotywa (skład manewrowy) wyjeżdżający z 

bocznicy zatrzymuje się przed Wk28. Kierownik manewrów upewnia się, że w rejonie 

manewrowym „WWK w Łapach” i „Energo Łapy” nie znajduje się lokomotywa 

manewrowa użytkownika bocznicy sąsiedniej. Po przygotowaniu drogi przebiegu na 

wyjazd, zdjęciu wykolejnicy Wk28, daje polecenie na wyjazd z bocznicy.    

3.3.16. Po minięciu ostatnim wagonem bramy bocznicy „Kontrast Intermodal’, kierownik 

manewrów zwraca pobrane klucze od wykolejnicy dozorcy za odpisem w kontrolce. 3.3.17.  

Z toru nr 303 wyjazd odbywa się sposobem pchanym do wykolejnicy Wk22.   

3.3.18. Kierownik manewrów przewoźnika po uzgodnieniu z dyżurnym ruchu stacji Łapy 

możliwości wyjazdu, z wykorzystaniem posiadanego klucza zdejmuje wykolejnicę 

Wk22 z szyny. Kluczem wyjętym z zamka wykolejnicy otwiera zamek w rozjeździe 

nr 301 i przekłada ją do położenia minus.    

3.3.19. Wyjazd z bocznicy może się odbyć na ręczny sygnał Rm1 „Do mnie” podany przez 

dyżurnego ruchu Łp (zwrotniczego z posterunku technicznego Łp) lub po uzyskaniu  
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zgody dyżurnego ruchu wydanej za pośrednictwem radiotelefonu w sieci 

manewrowej.   

3.3.20. Drużyna manewrowa rozjazdy i wykolejnice pozostawia w położeniu zasadniczym. 

Klucz od Wk22 zwraca dyżurnemu ruchu stacji Łapy za odpisem w dokumentacji 

techniczno - ruchowej na nastawni dysponującej stacji Łapy.    

       
4. WARUNKI TECHNICZNE OBSŁUGI BOCZNICY   

4.1. Podstawianie wagonów na bocznicę kolejową   

4.1.1. Skład manewrowy wyjeżdżający z toru stacyjnego nr 13a i jadący na bocznicę 

powinien być ciągniony. Skład manewrowy powracający z bocznicy na tory stacyjne 

powinien być pchany.    

4.1.2. Przed wjazdem na bocznicę, kierujący manewrami obowiązany jest ustalić warunki 

wymagane do bezpiecznej obsługi bocznicy. Niżej wymienione informacje uzyskuje 

w wyniku kontaktu telefonicznego z kierownikiem bocznicy „Kontrast Intermodal”:   

a) przerwanie pracy manewrowej przez lokomotywę manewrową użytkownika   

bocznicy „ENERGO Łapy” i postój w Rejonie manewrowym nr 2 (za Wk24),   

b) stan zajętości torów zdawczo–odbiorczych,   

c) nr toru, na który ma dokonać podstawienia wagonów lub z którego mają być 

wagony zabrane,    

4.1.3. Informacje uzyskane od kierownika bocznicy potwierdza wzrokowo na gruncie przed  

przygotowaniem drogi przebiegu na wjazd ze stacji Łapy poza rozjazd nr 301.    

4.1.4. Jednorazowo na bocznicę „Kontrast Intermodal” można podstawić skład wagonów o 

długości nie przekraczającej długości użytecznej toru dojazdowego nr 303 tj. 596 m.    

4.1.5. Wagony mogą być podstawiane na jeden z torów bocznicy lub na każdy z nich w 

zależności od potrzeb eksploatacyjno-handlowych bocznicy.   

4.1.6. Jednocześnie w jednym rejonie manewrowym manewry mogą być wykonywane jedną 

lokomotywą manewrową.    

4.1.7. Tory 119 i 121 są torami zbliżonymi. Podczas podstawiania i zabierania wagonów 

na/z tych torów należy zachować szczególną ostrożność, zwracając uwagę czy z 

wagonów na sąsiednim torze nie wystaje przesyłka poza skrajnię lub czy nie są 

otwarte drzwi wagonów itp.   
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4.1.8. Skład podstawionych wagonów na torze zdawczo – odbiorczym zabezpiecza drużyna 

manewrowa za pomocą płozów hamulcowych użytkownika bocznicy usytuowanych 

w stojakach przy torach nr 219 i 119. Wagony podstawiane na punkty ładunkowe 

zabezpiecza się za pomocą płóz hamulcowych. Pozostawiany na torze skład 

pojazdów kolejowych musi mieścić się w ukresach rozjazdów (na długości 

użytecznej toru).    

4.1.9. Każdorazowo przed wydaniem polecenia maszyniście na jazdę upewnia się o:   

a) ustawieniu wagonów na bocznicy w granicach oznaczonych wskaźnikami W17,   

b) przerwaniu prac ładunkowych w przygotowanej drodze przebiegu oraz w torach 

sąsiednich.    

4.1.10. Jeżeli kierownik manewrów nie może dokładnie widzieć całej drogi przebiegu 

pchanego składu manewrowego i szybko porozumiewać się z pracownikami 

wykonującymi manewry, wówczas na pierwszym pchanym pojeździe kolejowym 

powinien znajdować się pracownik, który ma obowiązek obserwowania drogi 

przebiegu i w razie przeszkody do jazdy natychmiast podać sygnał „Stój”. Jeżeli 

pracownik nie może zająć miejsca na pierwszym pchanym pojeździe kolejowym, 

wówczas powinien poprzedzać pieszo pchany skład manewrowy.   

4.1.11. Podstawione pojazdy kolejowe kierownik manewrów przewoźnika przekazuje dla 

przedstawiciela bocznicy „Kontrast Intermodal” na podstawie wykazów zdawczych 

R-25.   

4.1.12. W przypadku nieprawidłowości dotyczącej zabezpieczenia przesyłki, nieoznaczenia 

właściwymi nalepkami lub usterki technicznej wagonu odbierający i przekazujący 

czynią odpowiednie adnotacje na dokumencie R-25. W przypadku braku 

wymaganych plomb kierownik bocznicy może żądać od przewoźnika komisyjnego 

ważenia i rozładunku przesyłki.   

4.1.13. Fakt zakończenia manewrów na bocznicy własnej „Kontrast Intermodal” oraz w 

Rejonie manewrowym nr 1 bocznicy „ENERGO Łapy” i zabezpieczenie  

wjazdu/wyjazdu z torów nr 119 i 121 wykolejnicą Wk28, a z toru nr 219 wykolejnicą 

Wk27 kierownik bocznicy zgłasza użytkownikom sąsiednich bocznic.    

4.2. Zabieranie wagonów z bocznicy   

4.2.1. Przed zabraniem wagonów z torów bocznicy kierownik manewrów wspólnie z 

kierownikiem bocznicy dokonują sprawdzenia wagonów zgłoszonych przez 
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użytkownika bocznicy na podstawie dokumentu R-27 „Zawiadomienie o wagonach 

gotowych do zabrania”.   

4.2.2. W przypadku potrzeby zabrania wagonów lub innych pojazdów kolejowych z kilku 

torów bocznicy, po przygotowaniu drogi przebiegu, na polecenie kierownika 

manewrów, lokomotywa wjeżdża na tor, na którym oczekują pojazdy do zabrania z 

bocznicy celem zestawienia na jednym torze bocznicowym, sformowanie składu i 

przygotowanie do wyjazdu na tor stacyjny stacji Łapy.    

4.2.3. Po doczepieniu lokomotywy drużyna manewrowa odhamowuje skład i zdejmuje 

zabezpieczenie spod kół wagonów. Zestawiony skład gotowy do wyjazdu podlega 

formalnemu odbiorowi, którego dokonuje kierownik manewrów lub ekspedytor 

przewoźnika.    

4.2.4. W przypadku stwierdzonych uchybień strony dokonują adnotacji w dokumencie R- 

27. W przypadku zaistnienia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu przesyłki, 

kierownik manewrów może podjąć decyzję obligującą użytkownika bocznicy do 

poprawienia załadunku lub mocowania przesyłki, oznaczenia wagonów właściwymi 

nalepkami, zabezpieczenia firmowymi plombami. W przypadku zagrożenia ruchu 

kolejowego kierownik manewrów podejmuje decyzję o wyłączeniu wagonu ze składu. 

4.2.5. Przed wyjazdem składu manewrowego z bocznicy kierownik manewrów  

sprawdza czy spod kół wagonów zabieranych z bocznicy usunięto płozy  hamulcowe, 

zabezpiecza pozostające na torze zdawczo - odbiorczym wagony za pomocą  

hamulców postojowych,  przygotowuje drogę przebiegu i po upewnieniu się, że nie 

ma innych przeszkód do wyjazdu, zarządza sygnałem Rm1 „Do mnie” wyjazd składu 

manewrowego sposobem ciągnionym z toru bocznicowego w kierunku wykolejnicy 

Wk27 lub Wk28. Wyjazd z bocznicy może nastąpić po zdjęciu wykolejnicy i uzyskaniu 

od kierownika manewrów ręcznego sygnału Rm1 „Do mnie”.   

4.2.6. Kierownik manewrów zgłasza gotowość do wyjazdu z bocznicy dyżurnemu ruchu 

stacji Łapy. Po uzyskaniu zezwolenia dyżurnego ruchu wydanego sygnałem ręcznym 

Rm1 "Do mnie" lub radiotelefonem i po przygotowaniu drogi przebiegu na wjazd na tor  

nr 13a stacji Łapy zarządza wyjazd z bocznicy składu manewrowego.   

4.2.7. Drużyna manewrowa rozjazdy i wykolejnice na bocznicy pozostawia w położeniu 

zasadniczym. Pobrane z tablicy kluczowej klucze przekazuje dozorcy bocznicy za 

pokwitowaniem i poleca zamknąć bramy wjazdowe na bocznicę.     
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4.2.8. Po obsłużeniu bocznicy klucz od Wk22 kierownik manewrów przekazuje dyżurnemu 

ruchu stacji Łapy i informuje o zakończeniu manewrów.   

4.3. Liczba obsług i czas ich wykonania   

4.3.1. Plan obsługi bocznicy opracowuje przewoźnik obsługujący bocznicę w uzgodnieniu z 

użytkownikiem bocznicy „Kontrast Intermodal”. Użytkownik bocznicy „Kontrast 

Intermodal” plan obsługi bocznicy uzgadnia z użytkownikami bocznic „ENERGO Łapy” 

oraz „WWK w Łapach”. W wyniku pozytywnego uzgodnienia z sąsiednimi 

użytkownikami bocznic plan obsługi może być zatwierdzony.    

4.3.2. Podstawianie i zabieranie wagonów dokonywane jest zgodnie z planem obsługi 

bocznicy przekazanym użytkownikom bocznicy w formie elektronicznej.   

 4.3.3.   Plan obsługi bocznicy może być zmieniony:   

a) w razie zmiany rozkładu jazdy pociągów,   

b) w razie zmiany warunków pracy stacji,   

c) na wniosek użytkownika bocznicy,   

d) na wniosek przewoźnika korzystającego z OIU.  4.3.4. Ograniczeń co do pory 

obsługi bocznicy nie ma.   

4.4. Masa hamująca składów manewrowych   

4.4.1. Składy manewrowe nie muszą mieć obsługiwanych hamulców wagonowych, lecz 

ilość wagonów w jednej grupie nie może wówczas być większa niż 10 wagonów z 

uwagi na istniejący profil podłużny torów dojazdowych do bocznicy.   

4.4.2. Jeżeli skład manewrowy liczy więcej niż 10 wagonów, to na każde rozpoczęte 10 

wagonów powinien być obsługiwany 1 ręczny hamulec wagonowy lub 2 wagony z 

czynnym hamulcem zespolonym.   

4.4.3. W przypadku gdy skład manewrowy liczy powyżej 10 wagonów i hamowany jest 

hamulcem zespolonym, należy wykonać uproszczoną próbę hamulców.   

4.5. Dopuszczalny nacisk osi na szynę   

4.5.1. Na bocznicę „Kontrast Intermodal” mogą być przyjmowane przesyłki wagonowe o 

nacisku wynoszącym do 196,2 kN (20t/oś) ze względu na stan infrastruktury prywatnej  

należącej do bocznicy „ENERGO Łapy”.   

4.5.2. Dopuszczalny nacisk osi na szyny na torach bocznicy „Kontrast Intermodal” nr 113,   

119, 121, 219 wynosi 225 kN (23t/oś).   
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4.6. Ograniczenia w kursowaniu pojazdów kolejowych   

4.6.1. Po torach bocznicy mogą kursować wyłącznie lokomotywy spalinowe i inne pojazdy 

kolejowe nieprzekraczające dopuszczalnego nacisku na oś.    

4.7. Ruch lokomotyw przewoźników kolejowych po torach bocznicy   

4.7.1. Pojazdy kolejowe przewoźników mogą wjeżdżać na tory bocznicy po uzyskaniu 

zezwolenia kierownika bocznicy „Kontrast Intermodal”. Wymaga się zaznajomienia 

drużyny manewrowej i trakcyjnej z postanowieniami niniejszego regulaminu.   

4.8. Ruch lokomotyw użytkownika bocznicy po torach zarządcy infrastruktury 

kolejowej, z którym bocznica jest połączona   

4.8.1. Użytkownik bocznicy „Kontrast Intermodal” w Łapach nie posiada własnej lokomotywy 

ani innych środków trakcyjnych. Bocznica „Kontrast Intermodal” jest obsługiwana 

przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego.    

   

   

   

   

   

   

   

5. WARUNKI PROWADZENIA PRACY MANEWROWEJ NA BOCZNICY   

5.1. Podział bocznicy kolejowej na rejony manewrowe   

5.1.1. Tory nr 113, 119, 121, 219 oraz rozjazdy nr: 102, 104, 105, 158, Wk27 i Wk28 na  

bocznicy stanowią jeden okręg nastawczy.    

5.1.2. Tor nr 219, rozjazd nr 158 i Wk27 stanowią „Rejon manewrowym 1 KI".   

5.1.3. Tory nr 113, 119,121 oraz rozjazdy nr 102,104,105 oraz wykolejnica nr Wk28  

stanowią drugi rejon manewrowy bocznicy "Rejon manewrowy 2 KI".   

5.1.4. Jednocześnie, pracę manewrową w jednym rejonie manewrowym można wykonywać 

tylko jedną lokomotywą manewrową.   

5.1.5. Bocznica „Kontrast Intermodal” sąsiaduje z dwiema bocznicami, których tory 

manewrowe stanowią dojazd konieczny do bocznicy.   
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5.1.6. Dojazd do bocznicy „Kontrast Intermodal” znajduje się w Rejonie manewrowym nr 1 

bocznicy „ENERGO Łapy”, tj. tory nr: 140, 303, wstawki 302 – 303, 302– 100a, 100a 

– 100 oraz rozjazdy nr 100, 100a, 302, 303. Na czas obsługi bocznicy „Kontrast   

Intermodal” użytkownik bocznicy „ENERGO Łapy” wstrzymuje pracę manewrową, a 

lokomotywa firmy dokonującej przewozów w obrębie bocznicy jest zabezpieczona 

w Rejonie manewrowym nr 2 za wykolejnicą nr Wk24.   

5.1.7. Drugą bocznicą sąsiadującą, od której odgałęzia się bocznica "Kontrast Intermodal" 

rozjazdem nr 101 jest bocznica „WWK w Łapach”.    

5.1.8. Kierownicy bocznic sąsiednich, nadzorujący pracę manewrową we własnych rejonach 

manewrowych każdorazowo wyrażają zgodę na wjazd w ich rejon manewrowy po 

upewnieniu się, że zakończyły się prowadzone prace manewrowe i  

nie ma innych przeciwwskazań do wjazdu na teren ich bocznic. Nieuzyskanie 

telefonicznej zgody kierownika bocznicy sąsiedniej skutkuje oczekiwaniem na 

zakończenie manewrów na drodze dojazdowej do bocznicy.   

5.2. Maksymalne prędkości jazd manewrowych pojazdów kolejowych po torach 

bocznicy   

5.2.1. Z uwagi na konfigurację układu torowego, stan infrastruktury oraz charakter urządzeń  

technicznych zlokalizowanych na bocznicy, pracę manewrową w obrębie torów 

bocznicowych wolno wykonywać z prędkością nie przekraczającą 10 km/h, a 

ponadto prędkość należy ograniczyć w następujących przypadkach:    

a) przy spychaniu składu – 5 km/h    

b) przy jeździe obok punktów ładunkowych,   

c) przy dojeżdżaniu lokomotyw lub pchanego składu manewrowego do stojącego 

taboru.    

5.2.2. Jeżeli przepisy szczegółowe, dotyczące przewozu określonych towarów lub nalepki 

na wagonach nakazują jazdę manewrową z prędkością niższą lub z zachowaniem 

szczególnych warunków, wówczas należy stosować się do prędkości i warunków 

wskazanych w przepisach szczegółowych.   

5.2.3. W czasie ograniczonej widoczności spowodowanej niesprzyjającymi warunkami 

(mgła, zamieć, ulewa, dym itp.) prędkość jazdy należy ograniczyć do prędkości 

bezpiecznej, a w skrajnych przypadkach przerwać pracę manewrową.   
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5.3. Dozwolone sposoby wykonywania pracy manewrowej   

5.3.1. Na bocznicy „Kontrast Intermodal” praca manewrowa jest dozwolona wyłącznie 

sposobem odstawczym. Wagony w trakcie podstawiania/zabierania na/z punktów 

ładunkowych powinny być sprzęgnięte z czynnym pojazdem trakcyjnym.   

5.3.2. Na bocznicy obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania manewrów metodą 

odrzutową.   

5.3.3. Zabrania się przetaczania wagonów siłą ludzką.    

5.4. Sprzęganie i rozprzęganie wagonów i lokomotyw   

5.4.1. Przetaczany tabor powinien być sprzęgnięty ze sobą oraz z lokomotywą manewrową.   

5.4.2. Sprzęganie i rozprzęganie taboru w czasie manewrów należy do pracowników 

wykonujących manewry.   

5.4.3. Przy wchodzeniu pomiędzy wagony należy zachować szczególną ostrożność.   

5.4.4. Wejście pomiędzy tabor jest dozwolone wyłącznie, gdy nie znajduje się on w ruchu.   

5.4.5. Manewrowy nie powinien znajdować się pomiędzy wagonami dłużej niż wymaga tego 

wykonanie koniecznych czynności związanych z połączeniem lub rozłączeniem 

taboru.   

5.4.6. Kierujący manewrami może wydać polecenie wykonania ruchu manewrowego 

dopiero po upewnieniu się, że pracownicy dokonujący sprzęgania taboru nie 

znajdują się pomiędzy wagonami.   

5.4.7. Zabrania się ręcznego sprzęgania oraz rozprzęgania taboru będącego w ruchu.   

5.4.8. Skład manewrowy powinien być sprzęgnięty, w celu uniknięcia nadmiernych 

szarpnięć podczas ruchów manewrowych, możliwie krótko. Lokomotywa  

manewrowa powinna być sprzęgnięta ze składem manewrowym w ten sposób, aby 

zderzaki stykały się ze sobą.   

5.4.9. Przy łączeniu wagonów należy najpierw założyć na hak sprzęg cięgłowy i 

odpowiednio skręcić, po czym połączyć sprzęgi hamulcowe i otworzyć kurki 

powietrzne.   

5.4.10. Przy sprzęganiu wagonów należy zwracać uwagę na właściwe trzymanie sprzęgu 

wagonowego. Pałąk sprzęgu należy trzymać w dolnej jego części przy nakrętce 

uważając przy tym, aby palce rąk znajdowały się po zewnętrznej stronie pałąka. 

Zarzucanie pałąka sprzęgu na hak wagonu łączonego powinno być dokonane 

szybko, a ręce natychmiast usunięte. Zdejmowanie pałąka sprzęgu z haka należy 
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dokonywać w kolejności odwrotnej, zwracając przy tym uwagę, aby opuszczony 

sprzęg nie zranił nóg pracownika rozprzęgającego wagony.   

5.4.11. Sprzęgi taboru nie użyte do sprzęgania taboru nie powinny zwisać niżej aniżeli 140  

mm ponad główkę szyny (według oszacowania wzrokowego). Po zakończeniu 

manewrów, sprzęgi nie użyte do połączenia wagonów należy założyć na haki 

zarzutowe.   

5.5. Obsada drużyn trakcyjnych i ich wyposażenie   

5.5.1. Obsadę lokomotywy manewrowej na bocznicy zapewnia licencjonowany przewoźnik 

kolejowy, z licencjonowanym maszynistą posiadającym właściwe świadectwo, który  

według obowiązujących standardów wyposaża lokomotywę i drużynę 

lokomotywową we właściwy sprzęt niezbędny do podawania sygnałów 

manewrowych.    

5.5.2. Pojazd trakcyjny powinien być wyposażony w: latarkę, trąbkę sygnałową i 

chorągiewkę w sprzęt przeciwpożarowy – dwie gaśnice (śniegowe typu GS-5x lub 

proszkowe typu GP-6), apteczkę pierwszej pomocy oraz sprawny radiotelefon 

zapewniający łączność z dyżurnym ruchu stacji Łapy, a maszynistę w sprzęt ochrony 

osobistej.    

5.5.3. Obsadę drużyny trakcyjnej, obsługującej bocznicę oraz jej szczegółowe wyposażenie 

określają przepisy wewnętrzne przewoźnika.    

5.6. Obsada drużyn manewrowych i ich wyposażenie   

5.6.1. Skład drużyny manewrowej przewoźnika, obsługującej bocznicę stanowi kierujący 

manewrami oraz przydzielony mu manewrowy. Niektóre ruchy manewrowe, 

wskazane w obowiązujących instrukcjach, mogą być wykonywane jednoosobowo.    

5.6.2. Obsadę drużyny manewrowej na bocznicy zapewnia licencjonowany przewoźnik 

kolejowy, który według obowiązujących standardów wyposaża drużynę manewrową  

we właściwy sprzęt niezbędny do podawania sygnałów manewrowych i 

wykonywania czynności związanych z bezpiecznym przygotowaniem drogi 

przebiegu oraz ubiór ochronny.    

5.6.3. Drużyna manewrowa przewoźnika powinna używać podczas pracy przydzielonych im 

środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego, zapewniających 

swobodę ruchów oraz bezpieczeństwo osobiste.   
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5.6.4. Drużyna manewrowa przewoźnika powinna w czasie wykonywania pracy posiadać:   

a) chorągiewkę sygnałową koloru żółtego, a w porze ciemnej sprawną latarkę 

sygnałową,   

b) gwizdek,   

c) kredę do znaczenia wagonów,   

d) kask i rękawice ochronne,   

e) kamizelkę ostrzegawczą,    

f) obuwie robocze.   

5.6.5. Kierownik manewrów przewoźnika powinien być ponadto wyposażony w radiotelefon 

przenośny zapewniający łączność z dyżurnym ruchu stacji Łapy.   

5.6.6. Drużyna manewrowa przewoźnika powinna spełniać warunki przewidziane 

Rozporządzeniem MIiR z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i 

bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów 

pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015r poz. 46).   

   

5.7. Jazdy manewrowe przez przejazdy i przejścia dla pieszych w poziomie szyn   

5.7.1. Manewry przez przejazdy wewnątrzzakładowe i przejścia mogą odbywać się tylko 

przy zachowaniu następujących warunków:   

a) zbliżając się do przejazdu, maszynista powinien podać dźwiękowy sygnał 

ostrzegawczy ”Baczność”;   

b) w razie pchania taboru kolejowego manewrowy powinien znajdować się na 

pierwszym pojeździe kolejowym lub poprzedzać go oraz podawać odpowiednie 

sygnały.   

5.8. Dozwolona liczba wagonów przetaczanych w jednej grupie manewrowej bez 

obsadzania hamulców ręcznych lub włączania hamulców zespolonych   

5.8.1. Pojazdem trakcyjnym można przetaczać tabor w granicach jego siły pociągowej.   

5.8.2. Manewrujący pojazd trakcyjny powinien posiadać czynny hamulec zespolony i ręczny. 

Bez czynnego hamulca zespolonego pojazd trakcyjny nie może być użyty do 

wykonywania manewrów.    
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5.8.3. W czasie wykonywania manewrów pojazdem trakcyjnym długość składu 

manewrowego może wynosić:    

Na pochyleniu   Bez obsługiwanych 

hamulców wagonowych  

[wag.]   

Jeżeli liczba wagonów przekracza wielkość podaną w kol. 2, 

to powinien być obsługiwany 1 ręczny hamulec wagonowy 

lub 2 wagony z czynnym hamulcem zespolonym na każde   

rozpoczęte   

1   2   3   

Na poziomie i 

pochyleniu do  

9%o   

10   

  

10 wag.   

   

5.8.4. Jeżeli długość składu manewrowego wynosi więcej niż dozwolona liczba wagonów 

bez czynnych hamulców ręcznych i ma być on hamowany hamulcem zespolonym, 

wówczas kierownik manewrów powinien wykonać uproszczoną próbę hamulca 

zespolonego i sprawdzić działanie czynnych hamulców.   

5.8.5. Wagony z uszkodzonym lub nieczynnym hamulcem zespolonym powinny być 

oznaczone odpowiednią nalepką. Jeżeli skład manewrowy ma być hamowany 

hamulcem ręcznym to należy obsadzić przede wszystkim hamulce wagonów 

ładownych znajdujące się na pomostach wagonów. Przed uruchomieniem wagonów 

należy sprawdzić działanie hamulców ręcznych. Sprawdzenie polega na dokręceniu 

dźwigni hamulca aż do oporu, po czym należy przekonać się, czy klocki hamulcowe 

mocno obejmują obręcz koła, naciskając silnie stopą na klocek hamulcowy. 

Następnie przez odkręcenie dźwigni hamulca w odwrotną stronę, należy hamulec 

wyluzować oraz sprawdzić, czy klocki hamulcowe odsunęły się od obręczy koła na 

dostateczną odległość (nie ocierają o obręcze kół).    

5.9. Przetaczanie taboru kolejowego siłą ludzką, przy użyciu ciągników drogowych lub 

podciągarek   

5.9.1. Na bocznicy „Kontrast Intermodal” niedozwolone jest przetaczanie wagonów za 

pomocą silnikowych pojazdów drogowych i drogowo-kolejowych.    

5.9.2. Przetaczanie wagonów na bocznicy za pomocą siły ludzkiej jest zabronione.   

5.9.3. Na bocznicy „Kontrast Intermodal” podciągarki wagonowe nie występują.   
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5.10. Układanie dróg przebiegu dla manewrów oraz przekładanie zwrotnic rozjazdów   

5.10.1.Zwrotnice rozjazdów są obsługiwane przez manewrowego każdorazowo na 

polecenie kierownika manewrów w celu przygotowania dróg przebiegów dla jazd 

składów manewrowych bądź lokomotyw luzem i dla wykonania czynności 

związanych z oględzinami i konserwacją rozjazdów.    

5.10.2. Podczas przygotowywania drogi przebiegu dla jazdy manewrowej należy zwrotnice 

układać kolejno, poczynając od najdalej położonej, patrząc w kierunku zamierzonej 

jazdy.   

5.10.3. Przy przestawianiu zwrotnicy pracownik powinien być zwrócony przodem lub bokiem 

do toru, w którym znajduje się przestawiana zwrotnica, następnie ustawić się w 

bezpiecznej odległości od toru.   

5.10.4. Zabrania się przestawiania zwrotnicy bezpośrednio przed nadjeżdżającym taborem.    

5.10.5. Rozjazdy na bocznicy są wyposażone w napędy mechaniczne ręczne, nie są 

wyposażone w zamknięcia nastawcze i nie posiadają wzajemnych zależności.    

5.10.6. Jeżeli tabor wjechał na zwrotnicę z ostrza, nastawioną na jazdę z innego toru i 

nastąpiło rozprucie zwrotnicy, nie wolno cofać taboru. Jeżeli nie ma widocznych 

uszkodzeń, należy tabor usunąć ze zwrotnicy jazdą w kierunku z ostrza iglicy. O 

każdym rozpruciu zwrotnicy należy powiadomić kierującego pracą bocznicy. Kolejna  

jazda po tym rozjeździe może się odbyć po sprawdzeniu stanu rozjazdu przez 

pracowników z uprawnieniami i zezwoleniu pisemnym w D-831 na jazdy 

manewrowe po rozjeździe.    

5.10.7. Szczegółowy sposób postępowania w przypadku rozprucia zwrotnicy regulują 

postanowienia instrukcji stosowanych na bocznicy.   

5.11. Gospodarka płozami hamulcowymi i ich użytkowanie   

5.11.1. Na torach bocznicy ze względu na zastosowany typ szyn stosowane są płozy 

hamulcowe typu PL3 o szerokości 78 mm, malowane na kolor pomarańczowy.   

5.11.2. Płozy hamulcowe stanowiące wyposażenie bocznicy powinny być ocechowane na 

korpusie (koziołku) białą farbą z napisem „KI nr…”  oraz kolejnym numerem. 

Oznaczenie płoza powinno być trwałe i czytelne przez cały okres jego eksploatacji   

5.11.3. Zabrania się stosowania na bocznicy płozów hamulcowych o innych wymiarach niż 

przewidziane dla danego typu szyn.    
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5.11.4. Płozy hamulcowe w ilości 4 szt. przeznaczone do bieżącego wykorzystania 

umieszczone są w stojaku zlokalizowanym przy torze zdawczo–odbiorczym nr 119 

oraz 2 płozy w stojaku przy torze 219.    

5.11.5. Za stan techniczny płozów hamulcowych stosowanych na bocznicy odpowiada 

osoba kierująca pracą bocznicy.   

5.11.6.Zabrania się używania płozów uszkodzonych. Płozy hamulcowe powinny być 

wyłączone z użycia, jeżeli mają następujące wady: a) nieprzepisowe wymiary,  b) 

język podeszwy jest ułamany, spłaszczony, pęknięty lub zadarty do góry,   

c) podeszwa jest skrzywiona, bardzo zużyta lub pęknięta,   

d) wargi są uszkodzone lub bardzo zużyte,   

e) korpus jest złamany lub pęknięty,   

f) nasadka jest złamana, trzyma się na jednym nicie lub zupełnie odpadła,   

g) uchwyt jest złamany lub tak skrzywiony, że używanie płoza jest niewygodne,   

h) nity łączące stopkę z podeszwą są obluzowane lub widoczne jest pęknięcie 

spawu.   

5.11.7. Uszkodzone płozy hamulcowe należy niezwłocznie wyłączyć z eksploatacji i 

przechowywać w wyznaczonym miejscu. W celu zapobieżenia powtórnemu użyciu, 

płozy hamulcowe uszkodzone nie mogą być przechowywane razem z płozami 

nieuszkodzonymi.   

5.11.8. Za zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych do przechowywanych, 

uszkodzonych płozów hamulcowych ponosi kierujący pracą bocznicy.    

5.11.9. Płozy hamulcowe na bocznicy są używane:   

a) w celu zabezpieczenia taboru przed zbiegnięciem,   

b) do zabezpieczenia wagonów podczas rozładunku na punkcie ładunkowym,   

c) w celu zatrzymania zbiegającego pojazdu kolejowego,   

5.11.10. Zabrania się używania płozów hamulcowych w sposób niezgodny z 

przeznaczeniem.    

5.11.11. Płozów nie wolno wykładać w następujących miejscach:    

a) bezpośrednio przed i za złączami szyn; płóz należy zakładać w odległości co 

najmniej 1m za złączem,   

b) na opornicy rozjazdu przed przylegającą do niej iglicą, gdyż może to  
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spowodować zacięcie się płoza i uszkodzenie iglicy; w razie konieczności płóz 

można zakładać przed rozjazdem zwyczajnym tylko na tej opornicy, do której nie 

przylega iglica,   

c) na rozjeździe przed krzyżownicą i przed skrzyżowaniem torów,   

d) na zewnętrznym toku szynowym w łukach,   

e) na szynach rozpłaszczonych i z widocznymi spływami metalu.    

5.11.12. W przypadku stwierdzenia w trakcie pracy manewrowej uszkodzenia płoza 

hamulcowego, kierujący manewrami obowiązany jest zaprzestać jego użytkowania i 

niezwłocznie przekazać go kierującemu pracą bocznicy w celu zdeponowania go w 

wyznaczonym miejscu.   

5.12. Zabezpieczenie taboru kolejowego przed zbiegnięciem   

5.12.1. Tabor nie będący w ruchu należy zabezpieczać przed zbiegnięciem w następujących 

przypadkach:    

a) w czasie manewrów, jeżeli zachodzi możliwość zbiegnięcia taboru, a zwłaszcza, 

gdy wieje silny wiatr itp.,   

b) po ukończeniu manewrów.   

5.12.2. Zabezpieczenia wagonów przed zbiegnięciem dokonuje się przez:   

a) sprzęgnięcie,   

b) zahamowanie hamulcem postojowym lub ręcznym,   

c) podklinowanie płozem hamulcowym.   

5.12.3. Stojący tabor należy na każdym torze sprzęgnąć ze sobą z wyjątkiem tych grup 

taboru lub pojedynczych pojazdów, które zostały podstawione na wyznaczone 

miejsca ładunkowe i naprawcze; w każdej grupie tabor powinien być sprzęgnięty ze 

sobą.   

5.12.4. Oprócz sprzęgnięcia należy zahamować hamulcem postojowym (ręcznym): jeden 

pojazd - gdy grupa połączonego taboru nie przekracza 10 pojazdów, dwóch 

skrajnych pojazdów - gdy grupa połączonego taboru przekracza 10 pojazdów.   

5.12.5. Jeżeli brak jest wymaganych hamulców ręcznych, to oprócz sprzęgnięcia taboru 

należy podklinować go płozami zabezpieczając skrajne koła grupy taboru lub 

pojedynczo stojącego pojazdu.    

5.12.6. Jeżeli w grupie taboru przekraczającej 10 pojazdów znajduje się tylko jeden pojazd 

z hamulcem postojowym (ręcznym), to niezależnie od zahamowania go należy grupę tę 
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podklinować od tej strony, od której brak jest pojazdu z hamulcem postojowym (ręcznym) 

lub od strony, w którą istnieje możliwość zbiegnięcia taboru. 5.12.7. Na torze zdawczo– 

odbiorczym i z kanałami rewizyjnymi bez względu na długość składu manewrowego należy 

go zabezpieczyć poprzez zahamowanie, sprzęgnięcie i podklinowanie z obu stron.    

5.12.8. Do zabezpieczenia pojazdów kolejowych przed zbiegnięciem służą płozy 

hamulcowe. Zabrania się używania kamieni, kawałków drewna, kawałków żelaza itp.   

5.12.9. Za właściwe zabezpieczenie taboru przed zbiegnięciem, odpowiedzialność ponoszą 

po podstawieniu wagonów przyprowadzonych na bocznicę - kierownik manewrów 

przewoźnika.    

5.12.10. Po zakończeniu pracy manewrowej kierujący manewrami ma obowiązek  

sprawdzić, czy wagony są prawidłowo podstawione i zabezpieczone od zbiegnięcia, 

a przewody powietrzne podwieszone na wsporniki wagonowe.   

5.12.11.  W przypadku zbiegania wagonów należy starać się zatrzymać je za pomocą płoza 

hamulcowego.   

   


