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ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU

1.

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o Obwieszczenie Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania
regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika, z datą
wejścia w życie 26 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MI 2010 r. Nr 3, poz. 8).

2.

W opracowaniu regulaminu pracy bocznicy kolejowej wykorzystano zapisy aktów
prawnych:
a. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. 2020
r., poz. 1043 z późn. zm.)
b. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r.,
poz. 8)
c. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz.
1333)
d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych
warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r.
poz. 360 z późn. zm.)
e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w
sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym
(Dz. U. 2016 r. poz. 369)
f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z
prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem
określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. 2015 r. poz. 46)
g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów
kolejowych (Dz. U. 2014 r. poz. 720 z późn. zm.)
h. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 r. w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 1998 r., Nr 151 poz. 987 z późn. zm.)

3.

Do stosowania niniejszego Regulaminu niezbędne są powołane wyżej przepisy
prawne. Odwołania do przepisów prawnych w tekście Regulaminu oznaczają
odwołanie się do ich wersji wskazanych w powyższym wykazie.
§2

CEL OPRACOWANIA REGULAMINU

1. Celem opracowania niniejszego regulaminu pracy bocznicy kolejowej jest:
1) Zawarcie w nim szczegółowo opisanych warunków technicznych, organizacyjnych,
prowadzenia ruchu kolejowego, a w szczególności określenie:
a. statusu

dróg kolejowych
regulaminu,

zlokalizowanych

na

obszarze

objętym

zapisami

b. organizacji i metod pracy transportu kolejowego, gwarantujących bezpieczeństwo

ruchu kolejowego, taboru oraz zatrudnionego personelu,
c.

podstawowych zasad eksploatacji i technologii pracy taboru kolejowego,
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nadzoru i utrzymania obiektów i urządzeń infrastruktury kolejowej
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego,

d. zasad

e. zakresu obowiązków i

wymaganych kwalifikacji dla personelu związanego
z prowadzeniem ruchu kolejowego na bocznicy kolejowej ZMPG, zgodnych
z postanowieniami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz umów
zawartych z zarządcą (zarządcami) stycznej infrastruktury kolejowej,
licencjonowanymi przewoźnikami kolejowymi dokonującymi obsługi i/lub
operatorem i przedsiębiorcą obsługującym i utrzymującym urządzenia srk
i infrastrukturę kolejową.

2) Określenie zasad współdziałania z zarządcą stycznej infrastruktury kolejowej.
2. Zakres opracowania regulaminu obejmuje dane o bocznicy i urządzeniach związanych z
transportem kolejowym.
§3

PODSTAWA PRAWNA EKSPLOATACJI BOCZNICY KOLEJOWEJ

1. Właścicielem dróg kolejowych (torów) i pozostałej infrastruktury związanej z prowadzeniem
przewozów kolejowych na obszarze objętym niniejszym regulaminem jest Zarząd
Morskiego Portu Gdynia S.A. (dalej w treści regulaminu w skrócie: ZMPG)
2. Drogi kolejowe (tory) zlokalizowane na obszarze infrastruktury kolejowej, której
właścicielem jest ZMPG posiadają status bocznicy w całości udostępnianej w postaci
obiektów infrastruktury usługowej.
§4

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane oraz postanowienia wynikające z obowiązujących
przepisów, instrukcji i zarządzeń, uwzględniających warunki miejscowe.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują personel:
a. zatrudniony w ZMPG,
b. przedsiębiorcy wykonującego, w oparciu o umowę, czynności związane z utrzymaniem
infrastruktury kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz wykonywania
przewozów kolejowych w obrębie bocznicy kolejowej,
c. innych podmiotów prawnych i osób fizycznych wykonujących czynności ładunkowe,
spedycyjne i inne związane z transportem kolejowym.
3. Znajomość niniejszego regulaminu i przepisów w nim przywołanych jest podstawą uznania
przewoźnika kolejowego jako upoważnionego do wykonywania manewrów na
infrastrukturze bocznicy ZMPG.
4. Zasady regulaminu obowiązują w czasie wykonywania ruchu kolejowego (manewrów) na
terenie całego układu torowego bocznicy kolejowej.
5. W celu bezpiecznej eksploatacji bocznicy należy przestrzegać postanowień niniejszego
regulaminu poprzez:
1) zapewnienie bezpiecznego działania urządzeń technicznych eksploatowanych na
bocznicy oraz właściwą organizację i dyscyplinę pracy,
2) prawidłowe działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i utrzymanie
nawierzchni,
3) utrzymanie regulaminu pracy bocznicy kolejowej w stanie aktualnym.
§5

UŻYTKOWNIK BOCZNICY

1. Użytkownikiem bocznicy jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
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2. Pełna nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337
Gdynia.
3. Bocznica kolejowa nosi skróconą nazwę „ZMPG”.
4. Bocznicę kolejową stanowi szereg odrębnych punktów ładunkowych poszczególnych
podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na Nabrzeżach i innych podmiotów
działających w granicach bocznicy ZMPG na podstawie umów z Zarządem Morskiego
Portu Gdynia S.A.
5. W oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Spółki portowe, zobowiązane są do
opracowania wewnętrznych regulaminów określających zasady obsługi punktów
ładunkowych., Zasady te podlegają uzgodnieniu z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.,
którego egzemplarz otrzymuje ZMPG.
§6

PRZEZNACZENIE BOCZNICY

1. Infrastruktura kolejowa ZMPG jest bocznicą w całości udostępnianą, jako infrastruktura
portów morskich z dostępem do torów kolejowych. Każde Nabrzeże jest obiektem
infrastruktury usługowej, gdzie świadczone są usługi przeładunku ładunków.
2. Bocznica kolejowa ZMPG przeznaczona jest do wykonywania pracy manewrowej w celu:
a. przyjmowania i wysyłania wagonów ładownych i próżnych po przeładunku na
Nabrzeżach portowych,
b. wykonywania pracy manewrowej w celu obsługi punktów ładunkowych na Nabrzeżach
portowych,
c. przyjmowania wagonów z ładunkami do prac eksploatacyjno - utrzymaniowych
bocznicy oraz ich wysyłania..
3. Spółki portowe - zlokalizowane na terenie kolejowej bocznicy ZMPG - są podmiotami
wyspecjalizowanymi w świadczeniu na Nabrzeżach portowych usług jako operatorzy
obiektów infrastruktury usługowej (OIU) będących Terminalami towarowymi w zakresie
przeładunku ładunków pomiędzy środkami transportu morskiego i kolejowego, polegające
na przeładunku ładunków ze statków na wagony i samochody (poprzez place i magazyny
oraz bezpośrednio) lub odwrotnie.
4. Zgodnie z zawartymi umowami z operatorami OIU (spółkami portowymi) świadczą one
usługi w poniższych lokalizacjach Portu Gdynia:
1) Na Nabrzeżu Śląskim świadczą usługi dwie spółki portowe:
a. HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o. (dalej w skrócie: HES Gdynia)
b. Alpetrol Sp. z o.o. (dalej w skrócie Alpetrol)
2) Nabrzeże Szwedzkie użytkują Spółki:
a. HES Gdynia
b. Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. (dalej w skrócie BBM)
3) Nabrzeże Duńskie użytkuje Spółka HES Gdynia
4) Nabrzeże Holenderskie użytkuje Spółka HES Gdynia
5) Nabrzeże Francuskie użytkują Spółki:
a. HES Gdynia
b. Speed Sp. z o.o. (dalej w skrócie Speed)
6) Nabrzeże Polskie użytkują Spółki:
a. OT Port Gdynia Sp. z o.o. (dalej w skrócie OT)
b. Speed
8

7) Instalacje pomocnicze w strefie prowadzącej do Nabrzeża Polskiego użytkują Spółki:
a. OT
b. Speed
8) Nabrzeże Rotterdamskie użytkują Spółki:
a. OT
b. Speed
9) Nabrzeże Indyjskie użytkują Spółki:
a.
b.
c.
d.

Karnstensen Shipyard Poland Sp. z o.o. (dalej w skrócie KARNSTENSEN)
Koole Tankstorage Gdynia Sp. z o.o. (dalej w skrócie Koole)
Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. (dalej w skrócie BTZ)
Speed

10) Nabrzeże Stanów Zjednoczonych użytkuje Spółka OT
11) Nabrzeże Czeskie użytkuje Spółka OT
12) Nabrzeże Rumuńskie użytkuje Spółka OT
13) Nabrzeże Helskie użytkuje Bałtycki Terminal Kontenerowy (dalej w skrócie BCT)
14) Terminal CTL użytkuje Spółka CTL Północ Sp. z o.o. (dalej w skrócie CTL)
5. Terminale towarowe zlokalizowane na Nabrzeżach: Śląskim, Szwedzkim, Duńskim,
Holenderskim, Francuskim, Fińskim, Polskim, Rotterdamskim, Indyjskim, Stanów
Zjednoczonych, Czeskim, Rumuńskim i Helskim umożliwiają przeładowywanie: suchych i
płynnych ładunków masowych, produktów chemicznych w postaci płynnej i gazowej,
drobnicy, kontenerów i innych jednostek zunifikowanych.
6. Szczegółowy opis techniczny poszczególnych Terminali i usług świadczonych przez spółki
portowe został przedstawiony w Regulaminie Obiektów Infrastruktury Usługowej,
opublikowanym na stronie internetowej Portu Gdynia.
7. Szczegółowe informacje o spółkach portowych można znaleźć na stronie internetowej
ZMPG: https://www.port.gdynia.pl/pl/o-porcie/terminale
8. Bocznica kolejowa ZMPG czynna jest przez całą dobę we wszystkie dni w roku.
9. Godziny i czas wykonywania obsług oraz sposób przekazywania wagonów z torów
zdawczo - odbiorczych i ładunkowych na Nabrzeżach, Spółki portowe ustalają w
bezpośrednich umowach (zleceniach) z przewoźnikami.
10. Każda zawarta umowa z przewoźnikiem kolejowym na obsługę, nakłada na niego
obowiązek powiadomienia Głównego Dyspozytora Portu, o przeprowadzeniu autoryzacji
wskazanych przez przewoźnika pracowników, ze znajomości warunków technicznych i
postanowień dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego na bocznicy ZMPG i na każdym
Nabrzeżu osobno.
11. Na podstawie otrzymanych powiadomień, ZMPG sporządza listę autoryzowanych
przewoźników, uprawnionych do korzystania z infrastruktury kolejowej ZMPG, którą
umieszcza na stronie internetowej Portu.
12. Personel ZMPG posiadający imienne upoważnienia wydane przez Zarząd Spółki,
uprawniony jest do przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie wyposażenia
pracowników i pojazdu kolejowego przewoźnika oraz personelu Spólek portowych w
odpowiednie dokumenty i przybory. Działania te nie mogą naruszać zasad bezpieczeństwa.
§7
1.

ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH

Na terenie bocznicy ZMPG obowiązują własne przepisy wewnętrzne użytkownika
bocznicy:
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a. „Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji na obszarze infrastruktury
kolejowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. MPG-R”
b. „Zasady i warunki utrzymania infrastruktury kolejowej na obszarze bocznicy Zarządu
Morskiego Portu Gdynia S.A. MPG-I”
c. „Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu torów i rozjazdów na
płycie żelbetowej z zabudowaną przestrzenią pomiędzy szynami nawierzchnią
betonową na infrastrukturze kolejowej ZMPG S.A. MPG-Drb”
d. „Zasady utrzymania sieci trakcyjnej na infrastrukturze kolejowej Zarządu Morskiego
Portu Gdynia S.A. MPG-E”
e. „Instrukcja o przewozie towarów niebezpiecznych Zarządu Morskiego Portu Gdynia
S.A. MPG-N”
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ROZDZIAŁ II.
OPIS TECHNICZNY BOCZNICY KOLEJOWEJ
§8

POŁOŻENIE BOCZNICY

1. Bocznica kolejowa ZMPG odgałęzia się od infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie stacji Gdynia Port w:
1)

Rejonie posterunku P-6 linii 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port od toru:
a. nr 661 rozjazdem nr 269 w kilometrze 203,945 (początek bocznicy stanowi styk
przediglicowy rozjazdu nr 270 - numer punktu stycznego 67k o współrzędnych x22881,810, y-51946,83)

2) Rejonie posterunku P-1 linii 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port od toru:
a. nr 194 rozjazdem nr 714 w kilometrze 203,633 (początek bocznicy stanowi styk
za rozjazdem 385 - numer punktu stycznego 64k o współrzędnych x-22374,390, y51942,000)
3) Rejonie posterunku P-4 linii 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port od toru:
a. nr 258 rozjazdem nr 444 w kilometrze 204,021 (początek bocznicy stanowi punkt
znajdujący się pomiędzy rozjazdami nr 444 - nr 446 - numer punktu stycznego 46k
o współrzędnych x-22767,010, y-52318,770)
b. nr 256 rozjazdem nr 430 w kilometrze 204,021 (początek bocznicy stanowi punkt
znajdujący się pomiędzy rozjazdami nr 430 - nr 445 - numer punktu stycznego
39k1 o współrzędnych x-22762,606, y-52325,150)
c. nr 255 rozjazdem nr 442 w kilometrze 204,021 (początek bocznicy stanowi punkt
znajdujący się pomiędzy rozjazdami nr 442 - nr 445 - numer punktu stycznego 39k
o współrzędnych x-22760,590, y-52328,070)
4) Rejonie posterunku P-14 linii 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port od toru:
a. nr 150 rozjazdem nr 530/531 w kilometrze 204,845 (początek bocznicy stanowi
styk za rozjazdem 543 - numer punktu stycznego 15.1k o współrzędnych x21221,079, y-52225,077)
5) Rejonie posterunku P-15 linii 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port od toru:
a. nr 150 rozjazdem 531 w kilometrze 204,430 (początek bocznicy stanowi punkt
znajdujący się pomiędzy rozjazdami nr 901 - nr 902 - numer punktu stycznego 35k
o współrzędnych x-20818,260, y-52565,220)
6) Rejonie posterunku P-14 linii 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port od toru:
a. nr 165 rozjazdem nr 763 w kilometrze 206,915 (początek bocznicy stanowi styk
za rozjazdem nr 763 - numer punkty stycznego 21k o współrzędnych x-21164,560,
y-52496,130)
b. nr 165 rozjazdem nr 763 w kilometrze 206,915 (początek bocznicy stanowi styk
za rozjazdem nr 763 - numer punktu stycznego 20k o współrzędnych x-21165,430,
y-52497,840)
c. nr 165 rozjazdem nr 761 w kilometrze 206,915 (początek bocznicy stanowi punkt
znajdujący się pomiędzy rozjazdem nr 761 a wykolejnicą Wk3 - numer punktu
stycznego 22k o współrzędnych x-21161,190, y-52505,830)
7) Rejonie GPK stycznym do linii 228 Rumia - Gdynia Port Oksywie od toru:
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a. nr 101 rozjazdem nr 572 w kilometrze 6,465 (początek bocznicy stanowi styk za
rozjazdem nr 572 - numer punktu stycznego 74k o współrzędnych x-18350,350, y54933,410).
Wskazane współrzędne styku torów bocznic na Nabrzeżach wynikają z zasad przyjętych w
zakresie zarządzania infrastrukturą portów morskich i przystani.
Odgałęzienia punktów styku o współrzędnych: 82k, 83k, 84k, 47k, 46k1, 13.1k, 14.1k,
16.1k, ze względu na prowadzone inwestycje na stycznej infrastrukturze zarządzanej przez
PKP PLK S.A., zostały zabezpieczone tymczasowymi kozłami oporowymi.
2. Rodzje i lokalizacja dróg kolejowych (bocznic) na Nabrzeżach portowych:
1) Nabrzeże Śląskie
Grupa torów należących do Nabrzeża Śląskiego, wyszczególnionych w załączniku nr
3, odgałęzia się torem nr 701 w zarządzie ZMPG na zwrotnicy rozjazdu nr 270 w
zarządzie PKP PLK S.A. S.A. Tor 701 jest torem dojazdowym.
2) Nabrzeże Szwedzkie
Grupa torów należących do Nabrzeża Szwedzkiego, wyszczególnionych w załączniku
nr 3, odgałęzia się od toru ZMPG nr 661, na zwrotnicy rozjazdu nr 272.
3) Nabrzeże Duńskie
Grupa torów należących do Nabrzeża Duńskiego, wyszczególnionych w załączniku nr
3, odgałęzia się torem ZMPG nr 280 na zwrotnicy rozjazdu nr 385.
4) Nabrzeże Holenderskie
Grupa torów należących do Nabrzeża Holenderskiego odgałęzia się torami ZMPG: nr
606 na zwrotnicy rozjazdu nr 448 i torem ZMPG nr 605 na zwrotnicy rozjazdu nr 447.
5) Nabrzeże Francuskie
Grupa torów należących do I strefy Nabrzeża Francuskiego, wyszczególnionych w
załączniku nr 3, odgałęzia się od toru ZMPG nr 554 leżącego w II strefie Nabrzeża
Polskiego na zwrotnicy rozjazdu 647, a z torem nr 553 graniczy od ukresu rozjazdu nr
644. Ruch kolejowy do i z I strefy Nabrzeża Francuskiego odbywa się torem nr 553.
Grupa torów należąca do II strefy Nabrzeża Francuskiego, wyszczególnionych w
załączniku nr 3, odgałęzia się od toru ZMPG nr 605 na zwrotnicy rozjazdu nr 683.
6) Nabrzeże Polskie
Grupa torów należących do I strefy Nabrzeża Polskiego, wyszczególnionych w
załączniku nr 3, kończących się kozłami oporowymi na Nabrzeżu Fińskim odgałęzia się
od torów ZMPG nr 543 na zwrotnicy rozjazdu nr 573 i od toru nr 544 na zwrotnicy
rozjazdu nr 574.
Grupa torów należących do II strefy Nabrzeża, wyszczególnionych w załączniku nr 3,
odgałęzia się od toru ZMPG nr 558 na zwrotnicy rozjazdu nr 611 a w torze nr 557
(ZMPG) rozpoczyna od ukresu rozjazdu nr 612.
7) Instalacje pomocnicze (tzw. tory akumulacyjne) w strefie prowadzącej do Nabrzeża
Polskiego
Grupa torów prowadzących do Nabrzeża Polskiego, wyszczególnionych w załączniku
nr 3, rozpoczyna się na granicy z torami PKP PLK S.A. S.A. w punkcie 15.1k, a kończy
przed rozjazdem nr 573 i 574 na granicy z I strefą oraz przed rozjazdem nr 611 i za
rozjazdem nr 612 na granicy z II strefą Nabrzeża Polskiego.
8) Nabrzeże Rotterdamskie
Grupa torów należących do Nabrzeża Rotterdamskiego, wyszczególnionych w
załączniku nr 3, odgałęzia się od toru ZMPG nr 504 na zwrotnicy rozjazdu 689.
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9) Nabrzeże Indyjskie
Grupa torów należących do Nabrzeża Indyjskiego, wyszczególnionych w załączniku nr
3, odgałęzia się torem ZMPG nr 504 na zwrotnicy rozjazdu nr 544 (ZMPG). Tor
dojazdowy nr 504 prowadzi do strefy I, a tor dojazdowy nr 515 prowadzi do strefy II.
10) Nabrzeże Stanów Zjednoczonych
Grupa torów należących do Nabrzeża Stanów Zjednoczonych, wyszczególnionych w
załączniku nr 3, odgałęzia się torem ZMPG:
 nr 435 na zwrotnicy rozjazdu nr 763 (w zarządzie PKP PLK S.A. S.A.) – II strefa
 nr 451 na rozjeździe nr 724/725 (ZMPG) – III strefa.
11) Nabrzeże Czeskie
Tor nr 421 należący do Nabrzeża Czeskiego odgałęzia się od toru nr 435 (ZMPG) na
zwrotnicy rozjazdu nr 763 (w zarządzie PKP PLK S.A. S.A.).
12) Nabrzeże Rumuńskie
Grupa torów należących do Nabrzeża Rumuńskiego, wyszczególnionych w załączniku
nr 3, odgałęzia się:
 I strefa od toru nr 421 (ZMPG) na zwrotnicy rozjazdu 841 (ZMPG),
 II strefa torem nr 413 (ZMPG) od zwrotnicy rozjazdu nr 761 (w zarządzie PKP PLK
S.A. S.A.).
13) Nabrzeże Helskie Bałtycki Terminal Kontenerowy „BCT”
BCT odgałęzia się torem ZMPG nr 38 na rozjeździe nr 572 (w zarządzie PKP PLK S.A.
S.A) w km 6,437 linii nr 228 Rumia – Gdynia Port Oksywie i w km 2,157 końca linii nr
724 Gdynia Port GPD – Gdynia Port GPO.
14) Terminal CTL
Terminal umiejscowiony w rejonie posterunku P15 stacji Gdynia Port. Grupa torów
należących do terminalu, wyszczególnionych w załączniku nr 3, odgałęzia się od toru
PKP PLK S.A. S.A. nr 150 na rozjeździe nr 901 (w zarządzie PKP PLK S.A. S.A.).
3. Bocznica kolejowa ZMPG położona jest w całości na gruncie własnym właściciela (ZMPG).
4. Punkty styku z sąsiadującym zarządcą infrastruktury, znajdujące się w obrębie rozjazdów
oznaczone są wskaźnikami Wz, natomiast punkty znajdujące się w obrębie wykolejnic
oznaczone są tarczami z sygnałami Z1wk.
§9

OKRĘGI NASTAWCZE, POSTERUNKI RUCHU

1. Na obszarze bocznicy znajduje się posterunek ruchu usytuowany na Nabrzeżu Helskim
„Bałtycki Terminal Kontenerowy” („BCT”), obsługiwany całodobowo przez nastawniczego
ZMPG.
2. Posterunek nastawczy „BCT” usytuowany jest przy grupie torów przyjazdowo-odjazdowych,
będącą równocześnie grupą torów zdawczo-odbiorczych Bałtyckiego Terminala
Kontenerowego zlokalizowanego na obszarze bocznicy kolejowej ZMPG.
3. Posterunek „BCT” prowadzi ruch kolejowy pomiędzy torami przyjazdowo - odjazdowymi
Nabrzeża Helskiego a PKP PLK S.A. S.A. na podstawie telefonicznego zapowiadania.
4. Granica okręgu nastawczego „BCT”: od Wk6 do Tm8, Tm9, Tm10, Tm11. Na grupie torów
nr 848, 849 oraz 850 (w strefie poza siecią trakcyjną) znajdują się rozjazdy nr 36, 37, 38,
39, przestawiane ręcznie przez drużynę manewrową przewoźnika kolejowego, stanowiące
odrębny okręg nastawczy.
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5. Każde pozostałe Nabrzeże portowe (Terminal) stanowi odrębny rejon manewrowy z
rozjazdami nastawianymi miejscowo przez drużynę manewrową operatora bocznicy lub
przewoźnika kolejowego.
§ 10

LOKALIZACJA PUNKTÓW ZDAWCZO - ODBIORCZYCH

Punkty zdawczo-odbiorcze (PZO) zlokalizowe są na torach:
1. Nabrzeże Śląskie
1) Przekazywanie wagonów pomiędzy spółką portową HES Gdynia a przewoźnikami
kolejowymi odbywa się na torach rozrządowo – odstawczych nr 197 – 200, 202, 204,
205, 211, 213 – 219 leżących pomiędzy posterunkami (PKP PLK S.A. S.A.) P6 a P1.
2) Torami zdawczo – odbiorczymi dla spółki portowej ALPETROL są tory nr 714 i 716 w
granicach morskiego terminalu do przeładunku LPG.
2. Nabrzeże Szwedzkie
1) Przekazywanie wagonów pomiędzy spółką portową HES Gdynia a przewoźnikami
kolejowymi odbywa się na torach rozrządowo – odstawczych wymienionych powyżej
dla Nabrzeża Śląskiego, tj.: nr 197 – 200, 202, 204, 205, 211, 213 – 219 leżących
pomiędzy posterunkami (PKP PLK S.A. S.A.) P6 a P1.
2) Dla wagonów z nawozami płynnymi podstawianymi na terminal BBM (II strefa
Nabrzeża Szwedzkiego) wyznaczono tory zdawczo - odbiorczymi nr 658A i 658B, a dla
wagonów z nawozami sypkimi luzem tor nr 646 (I strefa Nabrzeża Szwedzkiego). Dla
wagonów z nawozami w opakowaniach BigBag torami zdawczo - odbiorczymi są tory
nr 658A, 658B i tor nr 658 (pomiędzy 6 a 7 rozjazdem w II strefie) oraz tory nr 641, 642
i 645 przed kozłami oporowymi, na wysokości hali magazynowej B w I strefie Nabrzeża
Szwedzkiego.
3. Nabrzeże Duńskie
Przekazywanie wagonów pomiędzy spółką portową HES Gdynia a przewoźnikami
kolejowymi odbywa się na torach rozrządowo – odstawczych nr 181 i 186 leżących
pomiędzy posterunkami P4 a P1 (PKP PLK S.A.S.A.).
4. Nabrzeże Holenderskie
Przekazywanie wagonów pomiędzy spółką portową HES Gdynia a przewoźnikami
kolejowymi odbywa się na torach rozrządowo – odstawczych nr 252 - 257 i 260 leżących
pomiędzy posterunkami P4 a P1 (PKP PLK S.A. S.A.).
5. Nabrzeże Francuskie
Torami zdawczo - odbiorczymi dla spółki portowej HES Gdynia są tory ładunkowe w I i II
strefie Nabrzeża.
6. Nabrzeże Polskie
1) Torami zdawczo - odbiorczymi są tory ładunkowe w I i II strefie Nabrzeża oraz tor nr
544 zdawczy dla wagonów zdawanych po załadunku lub rozładunku przez spółkę
portową OT.
2) Tor nr 541 jest torem zdawczo - odbiorczym i ładunkowym dla spółki portowej Speed.
7. Nabrzeże Rotterdamskie
Torami zdawczo - odbiorczymi dla Spółek portowych OT i Speed są tory ładunkowe nr 521 i
523.
8. Nabrzeże Indyjskie
1) Torami zdawczo - odbiorczymi dla spółki portowej kARNSTENSEN są tory nr: 503 ładunkowy (jako część I strefy Nabrzeża) na odcinku od ukresu rozjazdu nr 703 do
ukresu rozjazdu nr 711 i tor nr 2, który odgałęzia się od toru nr 515 na rozjeździe nr
724/725, za którym znajduje się wykolejnica.
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2) Torami zdawczo - odbiorczymi dla spółki portowej Koole są tory nr 1 i 2 na terminalu
Spółki oraz tory nr 501 i 502. Tor nr 501 na odcinku od początku rozjazdu nr 714 do
ukresu rozjazdu nr 722 oraz tory nr 1 i 2 na terminalu są jednocześnie torami
ładunkowymi Spółki.
3) Torami zdawczo - odbiorczymi dla Bałtyckiego Terminalu Zbożowego (BTZ) są:
- tory zdawcze nr 501 i 503 (tor nr 503 tylko w przypadku gdy na torach nr 1 i 2
spółki KARNSTENSEN i Koole nie prowadzą rozładunku wagonów) - dla wagonów
podstawianych przez przewoźnika;
- tor odbiorczy nr 502 - dla wagonów przekazywanych przewoźnikowi.
4) Torem zdawczo - odbiorczym i ładunkowym dla spółki portowej Speed jest tor nr 504
na odcinku od przejazdu kolejowego w km 206.099 do bramy wjazdowej na Nabrzeża
Indyjskie i Rotterdamskie.
9. Nabrzeże Stanów Zjednoczonych
Torami zdawczo - odbiorczymi dla spółki portowej OT są wszystkie tory leżące na
nabrzeżu, tj.: nr 435, 436, 441, 442, 451, 452, będące jednocześnie torami ładunkowymi.
10. Nabrzeże Czeskie
Tor nr 421 jest torem zdawczo - odbiorczym i jednocześnie ładunkowym.
11. Nabrzeże Rumuńskie
Tory ładunkowe nr 401, 403, 411 i 412 są jednocześnie torami zdawczo - odbiorczymi.
12. Nabrzeże Helskie - Bałtycki Terminal Kontenerowy
Tory zdawczo - odbiorcze będące jednocześnie torami postojowymi o nr 32 - 37 i 40,
nazywane umownie w dalszej części niniejszego regulaminu „GPK”.
13. Terminal CTL
Przekazywanie wagonów odbywa się na torach: nr 805 – wagony przekazywane do
naprawy, nr 803 – wagony przyjmowane po naprawie.
§ 11

TORY BOCZNICY

1. Wykaz torów, przeznaczenie, ich długości przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego
regulaminu oraz w opisach technicznych poszczególnych Nabrzeży znajdujących się w
Regulaminie Obiektów Infrastruktury Usługowej.
2. Pojemność torów z przyporządkowaniem do poszczególnych Nabrzeży:
1) Nabrzeże Śląskie
Maksymalna pojemność torów wynosi 128 wagonów 4 osiowych (15 m). Normalna
pojemność torów wynosi 84 wagonów 4 osiowych.4.
2)

Nabrzeże Szwedzkie
Maksymalna pojemność torów I strefy Nabrzeża Szwedzkiego wynosi: 211 wagonów 4
osiowych (15 m). Normalna pojemność torów I strefy wynosi: 147 wagonów 4
osiowych.

3)

Maksymalna pojemność torów w II strefie Nabrzeża Szwedzkiego wynosi: 38 wagonów
4 osiowych (15 m). Normalna pojemność II strefy wynosi: 26 wagonów 4 osiowych.
Nabrzeże Duńskie
Maksymalna pojemność torów ładunkowych na Nabrzeżu Duńskim wynosi: 59
wagonów 4 osiowych (15 m). Normalna pojemność wynosi 39 wagonów 4 osiowych.
Ze względu na technologię obsługi, jednorazowo można podstawić 24 wagony
cysterny, z których 12 pozostaje na torze nr 631 lub 634, a 12 z podziałem po 6,
wstawianych na tor nr 632 i 633.

4)

Nabrzeże Holenderskie
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5)

Pojemność maksymalna torów ładunkowych wynosi: 94 wagonów 4 osiowych.
Normalna pojemność torów wynosi: 65 wagonów 4 osiowych.
Nabrzeże Francuskie
Maksymalna pojemność torów ładunkowych w I strefie nabrzeża Francuskiego wynosi:
41 wagonów 4 osiowych, a normalna pojemność: 27 wagonów 4 osiowych.
Maksymalna pojemność torów ładunkowych w II strefie Nabrzeża Francuskiego
wynosi: 67 wagonów 4 osiowych (15 m), a normalna pojemność: 44 wagony 4 osiowe.

Nabrzeże Polskie
Maksymalna pojemność torów ładunkowych i zdawczo-odbiorczych wynosi:
- I strefa – 130 wagonów 4 osiowych (15 m)
- II strefa – 77 wagonów 4 osiowych.
Normalna pojemność torów ładunkowych i zdawczo-odbiorczych wynosi:
- I strefa – 91 wagonów 4 osiowych,
- II strefa – 54 wagony 4 osiowe.
7) Instalacje pomocnicze w strefie prowadzącej do Nabrzeża Polskiego
Maksymalna pojemność torów odstawczych wynosi 40 wagonów 4 osiowych, a toru nr
541 (I punktu ładunkowego Speed) – 12 wagonów serii Ea.
8) Nabrzeże Rotterdamskie
Maksymalna pojemność torów ładunkowych Nabrzeża wynosi 36 wagonów 4 osiowych
(15 m), a normalna pojemność: 23 wagony 4 osiowe.
9) Nabrzeże Indyjskie
Maksymalna pojemność torów ładunkowych i zdawczo-odbiorczych całego Nabrzeża
Indyjskiego wynosi:
- I strefa – 186 wagonów serii „Ugps”, II strefa – 0 lub
- I strefa – 168 wagonów serii Talns II strefa – 0.
Normalna pojemność torów wynosi:
- I strefa – 123 wagony serii Ugps, II strefa – 0 lub
- I strefa – 109 wagonów serii Talns, II strefa – 0.
10) Nabrzeże Stanów Zjednoczonych
Maksymalna pojemność torów ładunkowych wynosi:
6)

-

II strefa – 90 wagonów 4 osiowych (15 m),
III strefa – 46 wagonów 4 osiowych.

Normalna pojemność torów wynosi:
- II strefa – 63 wagony 4 osiowe,
- III strefa – 32 wagony 4 osiowe.
11) Nabrzeże Czeskie
Maksymalna pojemność toru ładunkowego wynosi 23 wagony 4 osiowe. Normalna pojemność
toru wynosi 16 wagonów 4 osiowych.
12) Nabrzeże Rumuńskie
Maksymalna pojemność torów ładunkowych wynosi:
-

I strefa – 94 wagony 4 osiowe (15 m),
II strefa – 79 wagonów 4 osiowych.

Normalna pojemność torów wynosi:
- I strefa – 60 wagonów 4 osiowych,
- II strefa – 55 wagonów 4 osiowych.
13) Nabrzeże Helskie (Bałtycki Terminal Kontenerowy)
Maksymalna pojemność całego terminalu BCT wynosi: 332 wagony serii Sgs,
normalna: 232 wagony.
14) Terminal CTL
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Maksymalnie jednorazowo można podstawić na Terminal CTL 14 wagonów cystern (o długości
12,4 m każda) lub 12 wagonów węglarek (o długości 14,04 m każda).
3. Pochylenia podłużne występujące na infrastrukturze kolejowej Nabrzeży portowych:
1) Nabrzeże Śląskie
Profil toru dojazdowego z największym spadkiem w kierunku Nabrzeża Śląskiego, wynosi
0,8‰. Tory na Nabrzeżu znajdują się w poziomie (0‰). Minimalny promień łuku torów
wynosi 180.
2) Nabrzeże Szwedzkie
Profil toru komunikacyjnego nr 657 za rozjazdem nr 272 wynosi 0,3‰ ze spadkiem na
długości 231,51 m w kierunku Nabrzeża. Dalej na łącznej długości 645 m tory II strefy
Nabrzeża leżą w poziomie. Tory dojazdowe do I strefy Nabrzeża od przejazdu kolejowego
w ciągu ulicy Chrzanowskiego na długości 262 metrów leżą na spadku w kierunku
nabrzeża wynoszącym 0,5‰. Tory na Nabrzeżu leżą w poziomie (0‰). Minimalny promień
łuku torów wynosi 190 m (tory 658, 642, 646).
3) Nabrzeże Duńskie
Profil toru nr 280 od rozjazdu nr 383 wynosi 7‰ (spadek na długości 200 m) w kierunku
Nabrzeża. Dalej tor nr 280 i tory nr 631, 632, 633, 634 znajdują się w poziomie (0‰).
Minimalny promień łuku torów wynosi 250 m.
4) Nabrzeże Holenderskie
Profil torów dojazdowych do Nabrzeża wynosi: wzniesienie 1,63‰, a następnie spadek w
kierunku torów Nabrzeża wynoszący 0,24‰. Tory na Nabrzeżu znajdują się w poziomie
(0‰). Minimalny promień łuku torów wynosi 190 m.
5) Nabrzeże Francuskie
Profil torów dojazdowych do I strefy Nabrzeża i tory ładunkowe na Nabrzeżu znajdują się w
poziomie (0‰).
Profil toru dojazdowego w II strefie, na długości 80 m przed rozjazdem nr 683, wzniesienie 1,63‰. Profil rozjazdu nr 683, toru nr 605a i dalej aż do końca torów ładunkowych znajduje
się w poziomie (0‰). Minimalny promień łuku w torach I strefy wynosi 230 m (tory nr 553,
554 i 573), minimalny promień łuku w torach II strefy wynosi 240 m (tor nr 582).
6) Nabrzeże Polskie
a. Profil torów dojazdowych do I strefy Nabrzeża wynosi od 2,75 do 1,73‰ ze
spadkiem w kierunku Nabrzeża a tory zdawczo - odbiorcze na Nabrzeżu na długości
980 m licząc od ukresu rozjazdu nr 580 aż do kozłów oporowych w torach nr 531 i
532 leżą w poziomie (0‰). Minimalny promień łuku w torach I strefy wynosi:
 142 m - tor nr 533 za rozjazdem nr 602,
 180 m - tor nr 531 za rozjazdem nr 575 i 603,
 190 m - tor nr 532 za rozjazdem nr 601.
b. Profil torów dojazdowych do II strefy Nabrzeża wynosi 2,3‰ ze spadkiem w
kierunku nabrzeża. Tory zdawczo odbiorcze, ładunkowe na długości 97 metrów od
początku rozjazdu nr 612 leżą na spadku 0,7‰ a w dalszej części na całej długości
aż do kozłów oporowych w poziomie (0‰).
7) Instalacje pomocnicze w strefie prowadzącej do Nabrzeża Polskiego
Profil torów nr 546 i 547 mierzony od początku rozjazdu nr 545 w kierunku Nabrzeży,
na długości 151,8 metrów wynosi 0,8‰, dalej na długości 66 metrów - 2‰ a następnie
na długości 202,6 metra – 0,6‰. Na całej długości spadek w kierunku torów I i II strefy
Nabrzeża. Minimalny promień łuku w torze nr 547 wynosi 190 m.
8) Nabrzeże Rotterdamskie
Profil toru dojazdowego wynosi od 0,5‰ do 3,71‰ ze spadkiem w kierunku Nabrzeża.
Tory zdawczo - odbiorcze na Nabrzeżu znajdują się w poziomie (0,0‰). Minimalny
promień łuku torów wynosi 240 m.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

Nabrzeże Indyjskie
Profil torów dojazdowych do Nabrzeża wynosi od 0,5‰ do 3,56‰, ze spadkiem w
kierunku Nabrzeża. Tory zdawczo - odbiorcze znajdują się na pochyleniu od 0,0‰ do
0,75‰. Minimalny promień łuku torów wynosi 180 m.
Nabrzeże Stanów Zjednoczonych
a. Profil toru dojazdowego nr 435 od rozjazdu nr 763 wynosi odpowiednio na długości:
 60 m - 0‰,
 40 m – spadek 3‰,
 33,20 m - 0‰,
 321,20 m – spadek 1,3‰ (spadki w kierunku nabrzeża).
b. Tor dojazdowy nr 451 od styku przediglicowego rozjazdu nr 724/725 do rozjazdu nr
825 leży na spadku w kierunku nabrzeża wynoszącym od 1,5‰ do 3,25‰.
c. Tory ładunkowe II strefy Nabrzeża nr 435 i 436 leżą na spadku 0,9‰ w kierunku
torów nr 441 i 442 a tory nr 441 i 442 na spadku od 0,6‰ do 0,5‰ w kierunku
kozłów oporowych.
d. Profil torów ładunkowych III strefy Nabrzeża:
 nr 451 od styku przediglicowego rozjazdu nr 825 wynosi odpowiednio na
długości:
 160 m – spadek 0,31‰,
 22,8 m – 0‰,
 19 m - spadek 1,00‰,
 262 m (do kozła oporowego) – 0‰;
 nr 452 od styku przediglicowego rozjazdu nr 825 wynosi odpowiednio na
długości:
 160 m – spadek 0,31‰,
 41,5 m – wzniesienie 2,5‰,
 263 m (do kozła oporowego) – 0‰.
e. Minimalny promień łuku torów wynosi:
 dla II strefy Nabrzeża 180 m i znajduje się w torze dojazdowym nr 435
pomiędzy wiatami B i A,
 dla III strefy Nabrzeża 190 m i znajduje się w torze nr 452 za rozjazdem nr 826.
Nabrzeże Czeskie
Profil toru nr 421 w części dojazdowej wynosi 2,1‰, spadek na długości 120 m,
następnie 0,17‰ na długości 60 m - wzniesienie. Tor nr 421 w części ładunkowej
znajduje się na pochyleniu od 3,25‰ do 0,32‰ w kierunku kozła oporowego.
Minimalny promień łuku toru wynosi 400 m.
Nabrzeże Rumuńskie
Profil torów dojazdowych wynosi 2,7‰ - spadek w kierunku Nabrzeża. Tory I strefy
Nabrzeża znajdują się na spadku wynoszącym 0,2‰ w kierunku kozłów oporowych.
Tory II strefy od ukresu rozjazdu nr 850 na odcinku 390 metrów leżą na spadku
wynoszącym 0,3‰, a następnie aż do kozłów oporowych na wzniesieniu wynoszącym
1,3‰. Minimalny promień łuku torów nr 401 i 402 wynosi 180 m.
Nabrzeże Helskie (Bałtycki Terminal Kontenerowy)
Profil toru dojazdowego nr 38 wynosi od 2,0‰ do 9,8‰ w kierunku bocznicy. Tory
ładunkowe i zdawczo - odbiorcze leżą w poziomie (0‰). Minimalny promień łuku torów
wynosi 156 m (tor nr 845). Minimalny promień łuku w torze nr 38 wynosi 262 m.
Terminal CTL
Tor dojazdowy i tory na Bazie od początku rozjazdu nr 901 leżą na spadku
wynoszącym 3,07‰ na długości 140 metrów w kierunku końca terminalu, dalej na
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długości 240 metrów na wzniesieniu wynoszącym 1,92‰, a od tego punktu aż do
kozłów oporowych w zajezdni, leżą w poziomie (0‰).
§ 12
1.

2.

3.

4.
5.

6.

ROZJAZDY, SKRZYŻOWANIA TORÓW I WYKOLEJNICE NA BOCZNICY

Wykaz rozjazdów przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu a także w
opisach technicznych poszczególnych Nabrzeży / Terminali znajdujących się w
Regulaminie Obiektów Infrastruktury Usługowej.
Na torach bocznicy zabudowane są wykolejnice WK49 w celu zabezpieczenia przed
nieuprawnionym wjazdem na bocznicę oraz zbiegnięciem wagonów z bocznicy na tory
dojazdowe i/lub stacyjne.
Wykaz zabudowanych wykolejnic na bocznicy z przyporządkowaniem do okręgów
nastawczych:
Nr

Rodzaj

Położenie
zasadnicze

Lokalizacja

Wk1

WK49

Nałożona na
tor 421

Za rozj. Rkpd nr 763

Wk2

WK49

Nałożona na
tor 421

Na końcu rozjazdu 841

Wk3

WK49

Nałożona na
tor nr 413

Za rozj. 762

Sposób
nastawiania

Uzależnienie

Ręczny - drużyna
manewrowa

nie

Wykolejnice są uzależnione z rozjazdami odgałęziającymi tory na bocznicę i obsługiwane
są ręcznie przez drużynę manewrową przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę.
Klucze od wykolejnic nr Wk1,Wk2 i Wk3 znajdują się w pomieszczeniu użytkownika
bocznicy na tablicy kluczy wykolejnicowych czynnych i zapasowych, na posterunku
ochrony przy bramie wjazdowej na Nabrzeże Rumuńskie.
Wjazd na BCT ograniczają wykolejnice PKP PLK S.A. S.A. Wk6 i Wk13. Wykolejnice
obsługiwane są przez personel PKP PLK S.A. S.A. posterunku GPF, po otrzymaniu zgody
z posterunku GPE.
§ 13

PRZYPORZĄDKOWANIE ZWROTNIC ROZJAZDÓW DO OKRĘGÓW
NASTAWCZYCH

1.

Każde Nabrzeże portowe (Terminal) stanowi odrębny okręg nastawczy oprócz Nabrzeża
Helskiego, który podzielony jest na dwa okręgi nastawcze. Granica okręgu nastawczego
„BCT”: od Wk6 do Tm8, Tm9, Tm10, Tm11 - obsługiwana przez nastawniczego ZMPG.
Pozostała grupa torów nr 848, 849 oraz 850 (w strefie poza siecią trakcyjną) stanowi
drugi okręg nastawczy z rozjazdami nr 36, 37, 38, 39, przestawianymi ręcznie przez
drużynę manewrową przewoźnika kolejowego.

2.

Przyporządkowanie zwrotnic rozjazdów do okręgów nastawczych przedstawiono w
załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu oraz w opisach technicznych poszczególnych
Nabrzeży znajdujących się w Regulaminie Obiektów Infrastruktury Usługowej.
§ 14

1.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA I STEROWANIA RUCHEM

Na terenie bocznicy stosowane są urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem
kolejowym:
1) zwrotnice typu S42, 49E1,
2) niezabezpieczane zamknięcia suwakowe w rozjazdach,
3) wykolejnice - dwie Wk1, Wk2 zabezpieczone kluczem na Nabrzeżu Czeskim, jedna
zabezpieczona kluczem Wk3 na Nabrzeżu Rumuńskim,
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4) zamek trzpieniowy zabezpieczany kluczem - na torach prowadzących do Nabrzeża
Duńskiego
 na Nabrzeżu Helskim:
1) komputerowe urządzenia zależnościowe typu MOR-3 obsługiwane za pośrednictwem
monitorowego systemu zobrazowania stacji MOR-1.01,
2) system kontroli niezajętości torów stacyjnych i rozjazdów,
3) liczniki osi typu SKZR 2,
4) czujniki koła typu UniAS1.
§ 15

KOLEJOWE OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Na terenie bocznicy ZMPG znajdują się obiekty inżynieryjne, o których mowa w
postanowieniach: Ustawy Prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra właściwego ds.
Transportu w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i
Rozporządzenia Ministra właściwego ds. Transportu w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie:
 kozły oporowe typu EB4 samohamujące,
 kozły oporowe żelbetowe,
 kozły oporowe stalowe.
Kozły oporowe oznakowane są tarczami z sygnałami Z1, które ustawione są z prawej strony
poduszki żwirowej torów zakończonych kozłem oporowym lub na wysokości belki znajdującej
się na koźle oporowym. Sygnały te w porze ciemnej są nieoświetlone.
§ 16

PRZEJAZDY KOLEJOWO - DROGOWE I PRZEJŚCIA W POZIOMIE SZYN

1.

Na terenie bocznicy znajdują się skrzyżowania bocznicy z drogami, o których mowa w
Rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

2.

Na terenie bocznicy ZMPG znajdują się przejazdy kolejowo - drogowe w poziomie szyn:
1) Nabrzeże Śląskie (oznakowane SL1 doSL6)
a. W obrębie Nabrzeża użytkowanego przez HES Gdynia, przez tory nr 711 – 716
przechodzą trzy drogi wewnętrzne (niestrzeżone) przeciwpożarowe.
b. Pierwsza jest przedłużeniem drogi wewnętrznej biegnącej pomiędzy magazynem
nr 27, a ogrodzeniem terenu po stoczni Nauta, druga pomiędzy tym magazynem, a
zasobnią i trzecia pomiędzy zasobnią, a terminalem LPG.
c. Poza Nabrzeżem dwa przejazdy kolejowo - drogowe niestrzeżone znajdują się w
torze dojazdowym nr 701. Jeden w ciągu ulicy Węglowej na drodze prowadzącej
do Nabrzeża (skrzyżowanie toru z drogą przed bramą do byłej Stoczni Nauta) w
km 203.765, a drugi łączący ul. Węglową z ul. Chrzanowskiego w km 203.945.
d. Kolejna droga wewnętrzna (niestrzeżona) przeciwpożarowa przechodząca przez
tory nr 712 – 714 i 716 znajduje się również na terminalu LPG przed kozłami
oporowymi torów.
2) Nabrzeże Szwedzkie (oznakowane SZ1 do SZ10)
Przed dojazdem do rozjazdu nr 272 odgałęziającego na Nabrzeże, znajduje się
przejazd kolejowo - drogowy niestrzeżony kat. D w ciągu ulicy Chrzanowskiego w km
203,945. W obrębie Nabrzeża przez tory nr 641, 642, 643, 645, 657 i 658 przechodzą
cztery wewnętrzne (niestrzeżone) drogi przeciwpożarowe. Pierwsza jest przedłużeniem
drogi wewnętrznej biegnącej wzdłuż Nabrzeża Duńskiego. Wyżej wymieniona droga
20

przecina tory na wysokości luki pomiędzy magazynem nr 26 a 28. Druga przecina tory
na wysokości luki pomiędzy magazynem nr 26 a placem nr II (początek zasobni).
Trzecia droga przecina tylko tor nr 658 przy budynku zarządu HES Gdynia i prowadzi
do przesypowni BBM. Czwarta droga przeciwpożarowa biegnie za parkiem
zbiornikowym terminalu BBM i wchodzi w tory I strefy przed kozłami oporowymi torów
nr 646 – 641. W obrębie Nabrzeża występują dwie drogi wewnętrze, pierwsza
biegnąca pomiędzy bramą wjazdową B7 a rozjazdem numer 1 przecinająca tor nr 657.
Druga wyjazdowa z placu nr II przecinająca tor nr 657 i 658.
3) Nabrzeże Duńskie (oznakowane DU1 do DU2)
W obrębie Nabrzeża znajdują się dwa niestrzeżone przejazdy kolejowo - drogowe.
Pierwszym jest ulica Chrzanowskiego przecinająca tory pomiędzy końcem rozjazdu nr
390 a początkami rozjazdów nr 392 i 391 (km 204,015). Drugim jest droga wewnętrzna
przeciwpożarowa biegnąca równolegle do Nabrzeża Duńskiego i przecinająca tor nr
633 przed początkiem rozjazdu nr 395.
4) Nabrzeże Holenderskie (oznakowane HO1 do HO5)
Przed dojazdem do Nabrzeża w głowicy rozjazdów nr 445 i 446 oraz torze nr 613 w km
204,021 znajduje się w ciągu ulicy Chrzanowskiego przejazd kolejowo - drogowy kat.
A. obsługiwany przez zwrotniczego P4 PKP PLK S.A. S.A. W obrębie Nabrzeża przez
tory nr 601 – 604 przechodzą cztery wewnętrzne drogi przeciwpożarowe. Pierwsza w
km 204,021 przecina tory pomiędzy początkiem rozjazdu nr 452, a początkiem
rozjazdu nr 453 i prowadzi od Dworca Morskiego w kierunku Nabrzeża Duńskiego,
druga znajduje się pomiędzy zasobniami nr 1 i 2, trzecia usytuowana jest w środkowej
części zasobni nr 1. Czwarta droga przeciwpożarowa biegnie pomiędzy zasobnią nr 1
a zasobnią na placu nr VIa.
5) Nabrzeże Francuskie (oznakowane FR1 do FR5)
W obrębie Nabrzeża Francuskiego przez tory nr 582, 581, 573, 572 i 571 przechodzą
dwie wewnętrzne (niestrzeżone) drogi przeciwpożarowe. Pierwsza będąca
przedłużeniem drogi wewnętrznej biegnącej wzdłuż Nabrzeża Duńskiego, łączy się z
ulicą przed Dworcem Morskim i prowadzi do Kapitanatu Portu. Druga przebiega
pomiędzy Dworcem Morskim, a zasobnią nr 3. Kolejna trzecia droga przecina tory nr:
573, 572 i 571 pomiędzy Kapitanatem Portu a placem nr VII i prowadzi na Nabrzeże
Fińskie.
6) Instalacje pomocnicze w strefie prowadzącej do Nabrzeża Polskiego (oznakowane PL1
do PL3)
W obrębie torów prowadzących do Nabrzeża Polskiego znajdują się przejazdy
kolejowo - drogowe niestrzeżone kat. D:


w km 206,099 – z ulicy Rotterdamskiej do drogi łączącej place postojowe nr
XXVI z XXVII przez tory nr 546 i 547 (obok nieczynnego posterunku P13);
 w km 205,299 – w ciągu ulicy Celnej przez tory nr 541, 543, 544, 558;
 w km 206,666 – w ciągu ulicy Rotterdamskiej przez tory nr 542, 543, 544.
7) Nabrzeże Polskie (oznakowane PL4 do PL9)
Po wjeździe do II strefy Nabrzeża w km 205,499 w ciągu ulicy Rotterdamskiej znajduje
się przejazd kolejowo - drogowy niestrzeżony kat. D. W obrębie Nabrzeża przez tory nr
531, 532, 533, 552, 553 przechodzą wewnętrzne (niestrzeżone) drogi p.poż.,
usytuowane na wprost bram wjazdowych z ulicy Polskiej, i znajdują się:
 pomiędzy budynkiem Igloportu a placem nr XI,
 pomiędzy magazynem nr 5, a placem nr X,
 za placem nr VIII.
8) NabrzeżeRotterdamskie
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W głowicy torów Nabrzeża znajduje się przejazd kat. D w km 205,099 – w ciągu ulicy
Celnej.
9) Nabrzeże Indyjskie (oznakowane IN1 do IN5)
Tory dojazdowe nr 504 i 515 krzyżują się w jednym poziomie z ulicą Rotterdamską,
przejazd kat. D w km 206,099. W głowicy wjazdowej strefy I w km 205,099 znajduje się
niestrzeżona droga przeciwpożarowa będąca przedłużeniem ciągu ulicy Celnej. Przez
tory 503 – 501 przechodzą trzy wewnętrzne niestrzeżone drogi przeciwpożarowe:
pierwsza wychodzi z Terminalu Koole przez bramę nad rozjazdem nr 2, druga z drogi
biegnącej za kozłami oporowymi torów nr 1 i 2 wzdłuż granicy pomiędzy terminalami
BTZ i Koole, a trzecia przed kozłami oporowymi torów nr 503 – 501. Zabroniony jest
wjazd i wchodzenie osób nieuprawnionych drugą i trzecią drogą pprzeciwpożarową na
tory podczas wykonywanej pracy manewrowej na terminalu BTZ. Informacje o
prowadzonej pracy manewrowej przekazywane są kierowcom i pracownikom na
drugiej i trzeciej drodze przeciwpożarowej za pomocą tablic ostrzegawczych
zamocowanych do łańcuchów rozciąganych przez operatora punktu ładunkowego w
poprzek dróg. Łańcuchy przed rozpoczęciem pracy manewrowej zawieszane są na
słupkach na wysokości krzyży Św. Andrzeja.
10) Nabrzeże Stanów Zjednoczonych (oznakowane RU1, ST1 do ST5)
Na torze dojazdowym nr 435 znajduje się przejazd kolejowo - drogowy kat. A w km
206,915 w ciągu ulicy Czechosłowackiej, który podczas wykonywania manewrów
strzeżony jest przez drużynę manewrową. W obrębie II strefy przez tory nr 435, 436,
441, 442 przechodzą cztery wewnętrzne (niestrzeżone) drogi przeciwpożarowe:
pierwsza z placu nr XIXA pomiędzy wiatami A i B, druga z placu nr XIXB przed
magazynem nr 16, trzecia z placu nr XVIII pomiędzy magazynami nr 16 i 15, czwarta z
placu nr XVII za magazynem nr 15. W głowicy wjazdowej do strefy III w torze
dojazdowym nr 451 znajduje się skrzyżowanie z ulicą Indyjską – przejazd niestrzeżony
kat. D.
11) Nabrzeże Czeskie (oznakowane RU1, CZ1 do CZ3)
W torze dojazdowym nr 421 znajduje się przejazd kolejowo - drogowy kat. A w km
206,915 w ciągu ulicy Czechosłowackiej, który podczas wykonywania manewrów
strzeżony jest przez drużynę manewrową. Wzdłuż ogrodzenia i bramy kolejowej nad
rozjazdem nr 841 w torze nr 421 znajduje się przejście dla pasażerów promu Finnlines,
przechodzących do i z punktu odprawy pasażerów, mieszczący się w budynku P16
(dawny posterunek zwrotniczego). Przejście jest ochraniane przez bramki odchylane
prostopadle do szyn nad rozjazdem nr 841. Na Nabrzeżu przez tor nr 421 przechodzą
ponadto trzy wewnętrzne niestrzeżone drogi przeciwpożarowe, z których pierwsza za
wykolejnicą Wk2 jest drogą wjazdową i wyjazdową dla pojazdów drogowych, druga
prowadzi pomiędzy magazyn nr 18 i 19, natomiast trzecia służy do wjazdu i wyjazdu
pojazdów drogowych na i z promów przybijających okresowo do Nabrzeża
Rumuńskiego.
12) Nabrzeże (oznakowane RU1 do RU9, CZ1)
W torach dojazdowych nr:
 435 do II strefy Nabrzeża Stanów Zjednoczonych,
 421 do Nabrzeża Czeskiego i I strefy Rumuńskiego,
 413 do II strefy Nabrzeża Rumuńskiego
znajduje się przejazd kolejowo - drogowy kat. A w km 206,915, który podczas
wykonywania pracy manewrowej strzeżony jest przez drużynę manewrową. Wzdłuż
ogrodzenia i bramy kolejowej nad rozjazdem nr 841 w torze nr 421 znajduje się
przejście dla pasażerów promu Finnlines, przechodzących do i z punktu odprawy
pasażerów, mieszczący się w budynku P16 (dawny posterunek zwrotniczego).
Przejście ochraniane jest przez bramki odchylane prostopadle do szyn nad rozjazdem
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nr 841. Na Nabrzeżu przez tory nr 401, 402, 403, 413 przechodzą dwie wewnętrzne
niestrzeżone drogi przeciwpożarowe, z których pierwsza przed magazynem nr 18 jest
również drogą wjazdową i wyjazdową dla pojazdów drogowych, druga przebiega
pomiędzy magazynami nr 18 i 19. W dalszej części Nabrzeża przez tory nr 412, 411,
403, 402, 401 z ulicy Rumuńskiej odchodzą cztery wewnętrzne niestrzeżone drogi
przeciwpożarowe: trzy przez plac nrXXI, a czwarta przez plac nr XXII.
13) Nabrzeże Helskie Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT (oznakowane HE1)
W torze dojazdowym nr 38 w km 0,098 tego toru (km 6,520 linii nr 228) znajduje się
przejazd kolejowo - drogowy niestrzeżony kat. D, a wszystkie place składowo manipulacyjne w obrębie BCT pełnią funkcję wewnętrznych dróg kołowych i
przeciwpożarowych.
14) Terminal CTL (oznakowane CT1, CT2)
Na terenie bazy CTL znajdują się dwa przejazdy technologiczne krzyżujące się z
torami nr 803, 804, 807, 808, 810. Pierwszy CT1 stanowiący dojazd do stacji paliw.
Drugi CT2 znajdujący się obok wrót do lokomotywowni.
3.

Lokalizacja przejazdów kolejowo - drogowych i przejść oraz dróg wewnętrznych
przeciwpożarowych i technologicznych została przedstawiona na planie schematycznym
bocznicy.

4.

Maszynista wykonujący manewry na bocznicy ma obowiązek podać sygnał dźwiękowy
Rp1 „Baczność” w sytuacjach wymagających ostrzeżenia o wykonywanych manewrach.
§ 17

OŚWIETLENIE BOCZNICY KOLEJOWEJ

1. Teren i tory na obszarze ZMPG oświetlone są w porze ciemnej zgodnie z wymogami
właściwych norm.
2. Włączanie i wyłączanie oświetlenia na terenie całego Portu odbywa się automatycznie
(zegarowo).
3. Oprawy oświetleniowe rozmieszczone są na słupach (masztach), magazynach i
żurawiach.
4. Plan rozmieszczenia punktów świetlnych i głównych wyłączników prądu posiada Dział
Budowli Energetycznych i Wodnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz
poszczególne Spółki portowe na swoim terenie.
§ 18 PUNKTY I URZĄDZENIA ŁADUNKOWE
Punkty ładunkowe i ich wyposażenie stanowią portową infrastrukturę usługową, których wykaz
i opisy techniczne znajdują się w Regulaminie Obiektów Infrastruktury Usługowej.
§ 19

WAGI WAGONOWE

1. Na terenie bocznicy ZMPG zabudowano kolejowe wagi wagonowe:
1) Na Nabrzeżu Śląskim w torze ładunkowo - komunikacyjnym nr 714.
a. typu TRAPPER, Tamtron SCALEX 1750;
b. początek wagi zaczyna się w odległości 23,4 m od kolejowej bramy wjazdowej;
c. długość pomostu wagowego wynosi 18m włącznie z 6 metrowa martwą strefą w
środku.
2) W II strefie Nabrzeża Szwedzkiego w torze komunikacyjnym nr 658:
a. typu MARS-K400;
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b. odległość od końca wagi (patrząc w kierunku terminalu BBM) do początku drogi
przeciwpożarowej przed magazynem nr 26 (przedłużenie drogi biegnącej wzdłuż
Nabrzeża Duńskiego) wynosi 15 m;
c. całkowita długość wagi wynosi 17,3 m;
d. na wadze mogą być ważone wagony o maksymalnym ciężarze brutto 100 ton;
e. zabroniony jest wjazd na wagę pojedynczego wagonu (pojazdu) o maksymalnej
masie przekraczającej 100 ton lub składu manewrowego, w który taki pojazd
włączono;
f. prędkość wjazdu na wagę nie może przekraczać 5 km/godz;
g. podczas ważenia w czasie wjazdu i przejazdu przez wagę zabronione jest
gwałtowne hamowanie i szarpanie wagonami;
h. podczas ważenia statycznego wszystkie koła wagonu powinny znajdować się na
pomoście wagi. Nie należy rozłączać sprzęgów wagonowych pomiędzy wagonem
ważonym a wagonami (pojazdami) przyległymi;
i. czas ważenia wagonu wynosi około 1 minuty;
j. ogranicza się długość składu manewrowego przeznaczonego do ważenia na wadze
do 20 wagonów 4 osiowych.
Uwaga: Przed przystąpieniem do ważenia należy oczyścić pomost wagi oraz sprawdzić
czy pomiędzy obramowaniem fundamentu a pomostem nie znajdują się elementy
klinujące wagę, które mogą utrudnić prawidłowe ważenie.
3) Na Nabrzeżu Holenderskim w torze dojazdowym nr 606:
a. typ, wymiary pomostu wagowego i warunki korzystania z wagi są takie same jak na
Nabrzeżu Śląskim;
b. odległość od końca rozjazdu nr 451 (patrząc w kierunku rozjazdu nr 471 i 448) do
początku wagi wynosi 36,87 m;
c. przy wadze zainstalowano sygnalizację świetlną, celem usprawnienia komunikacji
pomiędzy wagowym a drużyną manewrową. Zielone światło wyświetlone przez
wagowego zezwala na uruchomienie składu manewrowego na wagę wagonową.
Czerwone światło zabrania wjazdu na wagę. Sygnalizacja świetlna jest włączana
tylko podczas ważenia wagonów w pozostałym czasie na masztach światła nie
świecą się a sygnalizatory nie są tarczami manewrowymi;
d. ogranicza się długość składu manewrowego do ważenia na wadze do 10 wagonów
4 osiowych.
4) W torze dojazdowym do Nabrzeża Polskiego:
a. typu TSR 4000;
b. wagę usytuowano w torze nr 546 w odległości 97,20 m od styku przediglicowego
rozjazdu nr 544 cd;
c. waga elektroniczna wybudowana przez przewoźnika CTL Północ Sp. z o.o.
2. W procesie ważenia na wagach kolejowych, zabrania się przemieszczania załadowanych
wagonów o całkowitej masie wagonu przekraczającej dopuszczalne obciążenie wynikające
z zapisów ujętych w niniejszym regulaminie, to jest o jednostkowych naciskach osi na
szynę większych niż 22,5 ton. Załadowany towar powinien być równomiernie rozłożony na
powierzchni wagonu. Dotyczy to głównie odcinków torów od miejsca załadunku wagonów
do miejsca ich ważenia.
3. Wagi wagonowe na terenie bocznicy ZMPG, oznakowane tarczami z sygnałami Z1wg.
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§ 20

BRAMY KOLEJOWE

1. Bramy dla wjazdu lub wyjazdu lokomotywy lub składów manewrowych otwierają
i zabezpieczają pracownicy ochrony Portu na żądanie dyspozytora (lub pracownika
wykonującego czynności dyspozytora). Brama usytuowana na BCT jest otwierana i
zamykana automatycznie przez nastawniczego nastawni „BCT” - uzależniona z
urządzeniami srk. Awaryjne otwieranie i zamykanie bramy dokonywane jest przez
nastawniczego nastawni „BCT”.
2. Kierujący manewrami lub na jego polecenie manewrowy ma obowiązek zatrzymania składu
manewrowego (lokomotywy) w celu sprawdzenia prawidłowego otwarcia i zabezpieczenia
skrzydeł bram przed ich samoczynnym zamknięciem, z wyjątkiem bramy usytuowanej na
terminalu BCT..
3. Bramy wjazdowe oznakowane są tarczami D1 “Stój” umieszczonymi na skrzydłach bram.
4. Lokalizacji bram kolejowych na poszczególnych Nabrzeżach:
1) Nabrzeże Śląskie
a. Tor nr 701 przegrodzony jest dwiema bramami wjazdowymi. Brama B1
zainstalowana przed wjazdem na teren byłej Stoczni Nauta za skrzyżowaniem toru
nr 701 z ulicą Węglową, a brama B2 za Stocznią przed wjazdem na
Nabrzeże.Bramy dla wjazdu lub wyjazdu lokomotyw lub składów manewrowych
otwierają i zabezpieczają pracownicy ochrony Portu na żądanie dysponenta
Punktu Zdawczo – Odbiorczego Wagonów (PZOW) lub przedstawiciela
ALPETROL.
b. Następne cztery bramy wjazdowe B3 – B6 zainstalowano nad torami nr 712, 713,
714 i 716 w ogrodzeniu Terminala LPG. Bramy zainstalowano prostopadle do ww.
torów na wysokości styku przediglicowego rozjazdu nr 341. Bramę (bramy) dla
wjazdu lub wyjazdu grup manewrowych otwierają i zabezpieczają w tej pozycji
pracownicy ochrony Terminala LPG na żądanie mistrza przeładunku.
2) Nabrzeże Szwedzkie
Na Nabrzeże wjeżdża się przez trzy bramy wjazdowe. Brama B7 znajduje się w torze
nr 657 za rozjazdem nr 272 za wiaduktem z ulicą T. Wendy. Brama B8 znajduje się w
torze nr 645 pomiędzy rozjazdami nr 274 i 275. Brama B9 znajduje się w torze nr 663
pomiędzy rozjazdami nr 273 i 276. Bramy dla wjazdu lub wyjazdu lokomotyw oraz
składów manewrowych otwierają i zabezpieczają pracownicy ochrony Portu na żądanie
dysponenta PZOW.
3) Nabrzeże Duńskie (Pirs Południowy)
Z toru nr 280 na tory nr 631, 632, 633 i 634 wjeżdża się przez dwie bramy wjazdowe.
Brama B10 została umieszczona nad rozjazdem nr 392, natomiast brama B11 została
umieszczona nad rozjazdem nr 391. Bramy dla wjazdu lub wyjazdu taboru kolejowego
otwierają i zabezpieczają pracownicy ochrony Portu na żądanie dysponenta PZOW.
4) Nabrzeże Holenderskie
Na Nabrzeże wjeżdża się przez dwie bramy wjazdowe. Pierwsza B12 znajduje się nad
torem nr 613. Druga B13 zabudowana została na tej samej wysokości nad torami nr
605 i 606 przed początkiem rozjazdów nr 447 i 448. Bramy dla wjazdu i wyjazdu taboru
kolejowego otwierają i zabezpieczają pracownicy ochrony Portu na żądanie
dysponenta PZOW.
5) Nabrzeże Francuskie
Z II strefy Nabrzeża Polskiego wjeżdża się w I strefę Nabrzeża Francuskiego przez
dwie bramy wjazdowe. Pierwsza brama B14 znajduje się przed Kapitanatem Portu, a
druga brama B15 znajduje się na wysokości Dworca Morskiego. W II strefę Nabrzeża
Francuskiego wjeżdża się przez bramę wjazdową B12 usytuowaną nad torami nr 605 i
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606 przed początkiem rozjazdów nr 447 i 448. Bramy dla wjazdu i wyjazdu taboru
kolejowego otwierają i zabezpieczają pracownicy ochrony Portu na żądanie
dysponenta PZOW lub koordynatora magazynu nr 1.
6) Nabrzeże Polskie
Bramę B16 prowadzącą w II strefę Nabrzeża zamontowano nad torami nr 552 i 553 na
wysokości początku budynku Igloportu. W I strefę Nabrzeża Polskiego wjeżdża się
przez bramę B17, znajdującą się na wysokości rozjazdów nr 573 i 574.
7) Nabrzeże Rotterdamskie
Kolejowa brama wjazdowa B18 znajduje się nad torem nr 504 prowadzącym na
Nabrzeże Indyjskie przed rozjazdem nr 687. Pomiędzy Nabrzeżami Indyjskim a
Rotterdamskim bram nie ma.
8) Nabrzeże Indyjskie
Na Nabrzeże wjeżdża się przez dwie bramy wjazdowe. Pierwsza B18 znajduje się nad
torem nr 504 prowadzącym do I strefy Nabrzeża Indyjskiego przed rozjazdem nr 687,
druga B19 na wysokości rozjazdu nr 724 nad torem nr 515 prowadzącym przez II
strefę Nabrzeża Indyjskiego w III strefę Nabrzeża Stanów Zjednoczonych. Przed
wjazdem na tory nr 1 i 2 Terminalu Koole zabudowano trzecią bramę B20 na
wysokości połowy długości rozjazdu nr 2.
9) Nabrzeże Stanów Zjednoczonych
W III strefę Nabrzeża Stanów Zjednoczonych wjeżdża się przez bramę B19
usytuowaną w II strefie Nabrzeża Indyjskiego nad torem nr 515 na wysokości rozjazdu
nr 724 oraz przez dwie bramy B21 zabudowane nad torami nr 451 i 452 za rozjazdami
nr 827 i 826. W II strefę Nabrzeża Stanów Zjednoczonych wjeżdża się przez bramę
kolejową B22 wbudowaną nad torem nr 435 na wysokości budynku P16 (dawny
posterunek zwrotniczego) za przejazdem kolejowym w ciągu ul. Czechosłowackiej.
10) Nabrzeże Czeskie
Na Nabrzeże Czeskie wjeżdża się przez bramę kolejową B23 zabudowaną nad
rozjazdem nr 841. Bramę kolejową nad rozjazdem nr 841 w torze nr 421 otwiera, a
bramki chroniące pieszych zamyka (w poprzek chodnika) personel ochrony OT, po
wydaniu ustawiaczowi przewoźnika kolejowego klucza od wykolejnicy Wk1. Po
przejeździe składu manewrowego lub lokomotywy w kierunku Nabrzeża, personel
ochrony OT zamyka bramę i otwiera bramki chroniące pieszych. Ponownego otwarcia
bramy i zamknięcia bramek należy dokonać dopiero po powrocie lokomotywy z
Nabrzeża i zatrzymaniu przed bramą.
11) Nabrzeże Rumuńskie
W I strefę Nabrzeża Rumuńskiego wjeżdża się przez bramę kolejową B23 (tą samą co
na Nabrzeże Czeskie), zabudowaną nad rozjazdem nr 841 w torze nr 421. Sposób
zabezpieczania bramy kolejowej przez pracowników ochrony OT przedstawiono w
punkcie dotyczącym Nabrzeża Czeskiego.
12) Nabrzeże Helskie - Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT
Brama kolejowa B24 znajduje się przed rozjazdem nr 1 nad torem nr 38. Brama jest
otwierana i zamykana automatycznie przez nastawniczego nastawni „BCT” uzależniona z urządzeniami srk. Awaryjne otwieranie i zamykanie bramy dokonywane
jest przez nastawniczego nastawni „BCT”. Przejazd przez bramę odbywa się bez
zatrzymania...
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§ 21
1.

SKRAJNIE BUDOWLI I TABORU ORAZ SKRAJNIKI

Na torach bocznicy obowiązują następujące rodzaje skrajni:
1) skrajnia budowli – wymiary skrajni budowli wg normy PN-EN15273-3+A1:2017-03
Kolejnictwo-Skrajnie,

2.
3.

4.

2) skrajnia taboru (statyczna) – wymiary skrajni wg normy PN-EN15273-2+A1:201703
Kolejnictwo-Skrajnie.
Na bocznicy ZMPG rozstaw osi torów wynosi minimum 4,5 m za wyjątkiem rozstawu osi
torów nr 402 – 403 na Nabrzeżu Rumuńskim wynoszącym 4,3 m.
Minimalny promień łuku torów wynosi 180 -190 m za wyjątkiem toru nr 533 na Nabrzeżu
Polskim, przed rozjazdem 604 prowadzącym na Nabrzeże Fińskie, gdzie promień łuku
toru wynosi 142 m i toru nr 845 na Nabrzeżu Helskim, gdzie promień łuku toru wynosi 156
m.
Obowiązuje zakaz wjazdu wagonów platform z zagłębioną podłogą na tory o promieniu
mniejszym niż minimalny promień łuku:
a. typ 418 Za - min. R = 200 m,
b. typ 423 Z - min. R = 200 m,
c. typ 619 Za - min. R = 150 m.

Na terenie ZMPG nie ma skrajników.
Nad torami przyjazdowo - odjazdowymi na terminalu BCT została zabudowana sieć
trakcyjna.
7. Sieć trakcyjna znajduje się również nad torami stacji Gdynia Port, skąd dokonywana jest
obsługa kolejowa torów portowych
8. Skrajni budowli nie zachowano przy pomoście z rampą, wybudowanym na międzytorzu
torów nr 808 i 810 w hali zajezdni lokomotyw na terminalu CTL od strony bram i przy
podnośnikach śrubowych Kutruffa stojących po obu stronach toru nr 810. Pomost na
międzytorzu torów nr 808 i 810 wybudowany na wysokości 3,60 m (od główki szyny) ma
długość 6,70 m. Do pomostu dobudowana jest rampa zwrócona w kierunku toru nr 808.
Odległość od czoła rampy (na wysokości 3,60 m) do osi toru nr 808 i odległość od
krawędzi pomostu na tej samej wysokości do osi toru nr 810 jest jednakowa i wynosi 1,60
m. Odległość pomiędzy osią toru nr 810 a każdym podnośnikiem śrubowym wynosi 1,62
m.
9. Powyższe wymiary umożliwiają przejazd obok wymienionych obiektów wszelkich
rodzajów pojazdów szynowych mieszczących się w skrajni taboru odmiany A i B normy
PN-70K-02056.
10. Schemat skrajni taboru przedstawia poniższy rysunek poglądowy.
5.
6.
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Rysunek 1. Skrajnia budowli dla toru szerokości 1435 mm na odcinkach prostych oraz
łukach o R>4000 m
11. Minimalne promienie łuków wskazano również w opisach technicznych poszczególnych
Nabrzeży w Regulaminie Obiektów Infrastruktury Usługowej.
§ 22
1.

SYGNAŁY, WSKAŹNIKI I TABLICE

Na terenie bocznicy ZMPG znajdują się urządzenia sygnalizacyjne:
1) semafory:
świetlne - zabudowane na Terminalu BCT, wyjazdowe w kierunku infrastruktury PKP
PLK S.A. S.A.;
2) tarcze i tablice:
a) tarcze manewrowe świetlne karzełkowe - zabudowane na Terminalu BCT,
b) tarcze D1 „STÓJ” umieszczone są na bramach kolejowych (widoczne, gdy
skrzydła bram są zamknięte), na torach zakończonych kozłami oporowymi,
c) tarcze D0 - informujące, że za tarczą ostrzegawczą znajduje się tarcza
zatrzymania,
d) tarcze zaporowe Z1, Z1wk, Z1wg, Z2, Z2wk, Z2wg wskazujące stale sygnał „Stój”
znajdują się 10m przed kozłami oporowymi na zakończeniach torów na początku
zasypki piaskowej, na wykolejnicach, przed kolejowymi wagami wagonowymi,
3) wskaźniki:
a) W5 - wskaźnik przetaczania - oznacza granicę przetaczania - biała tablica u góry
zaokrąglona, z czarnym obramowaniem
b) W6, W6a, W6b, W7 - wskaźniki ostrzegania - miejsce podania sygnał
dźwiękowego Rp1 „Baczność”,
c) W17 - ukres - biało-czerwone słupki umieszczone w miejscach łączenia się torów
gdzie odległość między osiami torów wynosi 3,5 m,
d) W31 - wskaźnik kasowania - oznacza, że sygnalizator, na którym został
umieszczony wskaźnik, jest nieczynny, nie został oddany do użytku lub jest
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e)

unieważniony, a sygnały wyświetlane na nim są nieobowiązujące: biały ukośny
krzyż z czarną obwódką,
Wz1, Wz2, Wz3 - oznakowanie zwrotnic rozjazdów i wykolejnic, wskaźniki te nie
są oświetlone w porze ciemnej. Rozjazdy w płycie żelbetowej z zabudowaną
przestrzenią pomiędzy szynami nie posiadają wskaźników zwrotnicowych.
§ 23

1.
2.

URZĄDZENIA I ŚRODKI TRAKCYJNE

Na bocznicy ZMPG użytkowane są lokomotywy przewoźnika kolejowego obsługującego
bocznicę na podstawie zawartej umowy.
W opisach każdego z Nabrzeży zawartych w Regulaminie Obiektu Infrastruktury
Usługowej, znajdują się informacje związane ze stosowanymi środkami trakcyjnymi i
urządzeniami.

§ 24

TABOR KOLEJOWY WŁASNY LUB DZIERŻAWIONY ORAZ TABOR KOLEJOWY
SPECJALNY

Na bocznicy użytkownik bocznicy nie posiada własnego lub dzierżawionego ani specjalnego
taboru kolejowego.
§ 25

ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI

1.

Porozumiewanie się w celu omówienia planu manewrów kierującego obsługą bocznicy
ZMPG - koordynatora - z pracownikami PKP PLK S.A. S.A. (posterunkami) i kierownikiem
manewrów odbywa się za pomocą łączności telefonicznej stacjonarnej i GSM.

2.

Praca manewrowa na bocznicy ZMPG wykonywana jest w oparciu o łączność radiową
trankingową (portową).

3.

Drużyny manewrowe i lokomotywy przewoźników pracujące na bocznicy muszą być
wyposażone w sprawne radiotelefony przenośne przystosowane do pracy w tej sieci

4.

Radiołączność przeznaczona jest do zapewnienia dwustronnej łączności między:
1) Koordynatorem ZMPG a ustawiaczami pracującymi z lokomotywami wykonującymi
pracę manewrową lub maszynistami w lokomotywach przejeżdżających luzem bez
ustawiacza;
2) Koordynatorem ZMPG a zwrotniczymi pracującymi na posterunkach: P4, P6 i P15
oraz z nastawniczym posterunku P1;
3) Zwrotniczymi z posterunków: P4, P6 i P15 (nastawniczym P1 i dyżurnym ruchu GPF)
a ustawiaczami pracującymi z lokomotywami wykonującymi pracę manewrową lub z
maszynistami w lokomotywach przejeżdżających luzem bez ustawiacza;
4) Ustawiaczami a maszynistami pracującymi na lokomotywach wykonujących prace
manewrow;.
5) Planerem obsługi kolei BCT a ustawiaczami pracującymi z lokomotywami
wykonującymi pracę manewrową na terminalu BCT lub maszynistami z tych
lokomotyw;
6) Nastawniczym posterunku „BCT” a planerem obsługi kolei BCT, ustawiaczami
pracującymi z lokomotywami wykonującymi pracę manewrową na terminalu BCT lub
maszynistami z tych lokomotyw
7) Nastawniczym posterunku „BCT” a dyżurnym ruchu GPF PKP PLK S.A. S.A. i
maszynistami prowadzącymi składy wagonowe na Terminal BCT.
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5.

Jeżeli drużyny manewrowe i lokomotywy przewoźników wyposażone są w radiotelefony
pracujące w kolejowej sieci radiowej zapewniającej im łączność z posterunkami GPF, P1,
P4, P6 i P15 dopuszcza się wyposażenie tylko ustawiacza lub maszynisty wykonującego
jazdę luzem bez ustawiacza, w radiotelefon pracujący na częstotliwości radiowej
trankingowej. W tym przypadku przewoźnik powinien mieć możliwość prowadzenia
rozmowy z koordynatorem i z ustawiaczami pracującymi z lokomotywami manewrowymi
innych przewoźników, a na terminalu BCT z planerem obsługi kolei BCT i z ustawiaczami
pracującymi z lokomotywami manewrowymi innych przewoźników oraz nastawniczym
posterunku „BCT”.

6.

W łączności radiowej trankingowej pracują:
1) koordynator ZMPG, nastawniczy P1 i posterunki zwrotnicowe P4, P6 i P15 - na
kanale oznaczonym na wyświetlaczach radiotelefonów symbolem [PZOW],
2) planer obsługi kolei BCT i dyżurny ruchu GPF (PLK) - na kanale oznaczonym
symbolem [koordynator],
3) nastawniczy posterunku „BCT” - na kanale oznaczonym symbolem [BCT),
4) drużyny manewrowe na kanałach grup manewrowych, symbole - [PKP], [CTL],
[LOTOS] lub [DB].

7.

Kontakt ustawiacza lub maszynisty z posterunkiem koordynatora ZMPG jest możliwy po
przełączeniu radiotelefonu przenośnego na kanał oznaczony symbolem [PZOW] a z
posterunkiem planera obsługi kolei BCT lub dyżurnym ruchu GPF po przełączeniu
radiotelefonu przenośnego na kanał oznaczony symbolem [koordynator].

8.

Planer obsługi kolei BCT, dyżurny ruchu GPF i koordynator ZMPG w celu kontaktu z
ustawiaczem lub maszynistą, wywołują zainteresowanego na swoim kanale (jeżeli
ustawiacz lub maszynista informowali wcześniej, że pozostają na nasłuchu) lub
przełączyć radiotelefon na kanał grupy manewrowej przewoźnika. Niektórzy przewoźnicy
w ramach swojej grupy posiadają kilka kanałów. Planer obsługi kolei BCT, dyżurny ruchu
GPF i koordynator ZMPG każdego ustawiacza lub maszynistę mogą wywołać na kanale
grupy wywoławczej. Obowiązkiem wywoływanego pracownika jest natychmiastowe
przełączenie swojego radiotelefonu na kanał oznaczony symbolem [koordynator] lub
[PZOW] i nawiązanie łączności.

9.

W celu nawiązania łączności z żądanym abonamentem sieci radiołączności trankingowej
należy:

1) Przycisnąć przycisk na mikrofonie i wywołać żądanego abonenta, podając znak
wywoławczy abonenta, z którym ma być prowadzona rozmowa oraz swój.
2) Na zakończenie wywołania, wypowiedzieć słowo „ODBIÓR” po czym natychmiast
należy zwolnić przycisk mikrofonowy i nasłuchiwać odpowiedzi.
3) Jeżeli wywoływany abonent nie zgłosi się, czynność powtórzyć.
10. Znakami wywoławczymi są:
1)

koordynatora ZMPG należy wywoływać słowem: „koordynator”

2)

ustawiacza należy wywoływać numerem lokomotywy

3) zwrotniczego należy wywoływać słowem: „zwrotniczy” i skrótem posterunku np. „P6”
4) planera obsługi kolei “BCT” należy wywoływać słowem: „planer”
5) dyżurnego ruchu “GPF” i nastawniczego posterunku P1 PKP PLK S.A. S.A. należy
wywoływać, odpowiednio skrótami: GPF lub P1
6) nastawniczego posterunku „BCT”, należy wywołać sktótem: „BCT”
11. Przykład wywoływania ustawiacza przez koordynatora:
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„1021, tu koordynator, zgłoś się – odbiór”. Ustawiacz słysząc skierowane do siebie
wywołanie, wciska przycisk mikrofonowy i odpowiada: „1021, tu ustawiacz Wolski, zgłaszam
się – odbiór”. Jeżeli lokomotywę prowadzi tylko maszynista, to odpowiedź będzie
następująca: „1021, tu maszynista Kowalski, zgłaszam się – odbiór”.
Po nawiązaniu łączności następuje wymiana informacji.
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ROZDZIAŁ III.
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO POMIĘDZY BOCZNICĄ
KOLEJOWĄ A TORAMI ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY
§ 26
1.

PODZIAŁ BOCZNICY NA REJONY MANEWROWE

Bocznica ZMPG podzielona jest na rejony manewrowe na każdym z Nabrzeży:
1) Nabrzeże Śląskie
Wszystkie tory na Nabrzeżu łącznie z torem dojazdowym nr 701 do ukresu rozjazdu nr
270 stanowią jeden rejon manewrowy.
2) Nabrzeże Szwedzkie
Nabrzeże Szwedzkie podzielone jest na trzy rejony manewrowe:
 I rejon manewrowy obejmuje tory nr 646 i 645 od kozła oporowego aż do początku
rozjazdu nr 275 w I strefie Nabrzeża.
 II rejon manewrowy stanowią pozostałe tory i rozjazdy pierwszej strefy łącznie z
torem nr 663 do rozjazdu nr 276.
 III rejon manewrowy stanowią tory w II strefie Nabrzeża Szwedzkiego do ukresu
rozjazdu nr 272.
3) Nabrzeże Duńskie
Wszystkie tory na Nabrzeżu, łącznie z torem komunikacyjnym nr 280 do rozjazdu nr
383 stanowią jeden rejon manewrowy.
4) Nabrzeże Holenderskie
Wszystkie tory na Nabrzeżu łącznie z torami dojazdowymi nr 613, 605 i 606 do
rozjazdów nr 415, 445 i 446 stanowią jeden rejon manewrowy.
5) Nabrzeże Francuskie
Tory na Nabrzeżu w I strefie od kozłów oporowych po rozjazdy nr 644 i 647 stanowią I
rejon manewrowy Nabrzeża Francuskiego, a tory w II strefie Nabrzeża łącznie z torem
dojazdowym nr 605a do rozjazdu nr 683 stanowią II rejon manewrowy.
6) Nabrzeże Polskie
Tory na Nabrzeżu w I strefie od kozłów oporowych na Nabrzeżu Fińskim po rozjazdy
nr 567 i 569 aż do ukresu rozjazdu nr 563 (przy ulicy Celnej) stanowią I rejon
manewrowy Nabrzeża Polskiego, a tory w II strefie Nabrzeża łącznie z torem
komunikacyjnym nr 558 i odstawczym nr 557 do ukresu rozjazdu nr 566 stanowią II
rejon manewrowy.
7) Instalacje pomocnicze w strefie prowadzącej do Nabrzeża Polskiego
Tory nr 541, 542, 543 i 544 do ukresu rozjazdu nr 563 wchodzą w skład I rejonu
manewrowego Nabrzeża Polskiego a tory nr 557 i 558 do ukresu rozjazdu nr 566
wchodzą w skład II rejonu manewrowego Nabrzeża. Tory nr 546 i 547 od granicy z
torami PKP PLK S.A. do rozjazdów nr 566 i 563 tworzą III rejon manewrowy.
8) Nabrzeże Rotterdamskie
Wszystkie tory na Nabrzeżu od ukresu rozjazdu nr 689 do kozłów oporowych w torach
nr 521, 522 i 523 stanowią jeden rejon manewrowy.
9) Nabrzeże Indyjskie
I strefę Nabrzeża Indyjskiego dla umożliwienia pracy czterem Spółkom: BTZ, Koole,
KARNSTENSEN i Speed podzielono na cztery rejony manewrowe:


I rejon manewrowy stanowi tor nr 503 od ukresu rozjazdu nr 703 do ukresu
rozjazdu nr 711 dla pracy KARNSTENSEN;
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II rejon manewrowy stanowi tor nr 1 i 2 oraz tor nr 503 na odcinku od początku
rozjazdu nr 711 do ukresu rozjazdu nr 718 dla umożliwienia wymiany wagonów
na torach nr 1 i 2 terminalu Koole;
III rejon manewrowy stanowią: tor nr 503 od kozła oporowego przez rozjazd nr
718 w kierunku toru nr 502, tor nr 502 od kozła oporowego do ukresu rozjazdu
nr 704 i tor nr 501 od kozła oporowego do początku rozjazdu nr 707;
IV rejon manewrowy stanowią tory nr 501 i 502 w głowicy wjazdowej (tor nr 501
od ukresu rozjazdu nr 707 i tor nr 502 od początku rozjazdu nr 704), poprzez tor
nr 504 do ukresu rozjazdu nr 546.

II strefa Nabrzeża Indyjskiego, tj. tor nr 515 i III strefa Nabrzeża Stanów
Zjednoczonych stanowią jeden rejon manewrowy.
10) Nabrzeże Stanów Zjednoczonych
Tory III strefy Nabrzeża Stanów Zjednoczonych z torem nr 515 w II strefie Nabrzeża
Indyjskiego stanowią jeden rejon manewrowy, a tory II strefy Nabrzeża Stanów
Zjednoczonych stanowi drugi rejon manewrowy.
11) Nabrzeże Czeskie i Nabrzeże Rumuńskie
Tor nr 421 na Nabrzeżu Czeskim i tory I oraz II strefy Nabrzeża Rumuńskiego
stanowią jeden rejon manewrowy.
12) Nabrzeże Helskie Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT
Terminal BCT (Nabrzeże Helskie) podzielony jest na dwa rejony manewrowe:
 Rejon manewrowy nr 1 obejmuje grupę torów od nr 31 do 40, przyjazdowo odjazdowych, tzw. „GPK” oraz nr 845 i 845a ładunkowych;
 Rejon manewrowy nr 2 obejmuje grupę torów od nr 848 do 850 ładunkowych.
13) Terminal CTL
Wszystkie tory na Terminalu od ukresu rozjazdu nr 902 do kanałów rewizyjnych w
torach nr 803, 804, 807, 808 i 810 stanowią jeden rejon manewrowy.
§ 27
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO POMIĘDZY BOCZNICĄ
KOLEJOWĄ ZMPG A TORAMI ZARZADCY STYCZNEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
1.

Nabrzeże Śląskie
1) Prowadzenie ruchu kolejowego odbywa się na podstawie telefonicznego omówienia
planu pracy manewrowej oraz każdorazowe radiotelefoniczne uzgadnianie jazd
pomiędzy zwrotniczym posterunku P6 a koordynatorem ZMPG. Koordynator po
otrzymaniu radiotelefonicznego zgłoszenia od ustawiacza gotowości wjazdu na
nabrzeże, wyraża zgodę za pośrednictwem zwrotniczego P6, na przyjęcie składu
manewrowego lub lokomotywy luzem.
2) W rejonie manewrowym posterunku P6 do obsługi Nabrzeża Śląskiego wyznaczono
tory komunikacyjne nr: 328, 329, 330 i 339.
3) Na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy przewoźnikami kolejowymi a HES
Gdynia podstawianie wagonów może odbywać się bezpośrednio na tory ładunkowe
Nabrzeża wskazane w wykazie torów, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu.
4) W granicach układu torowego Nabrzeża może jednocześnie pracować 1 lokomotywa
manewrowa za wyjątkiem przypadku, gdy na tory nr 714 lub 716 Terminala LPG
podstawione zostały wagony i odbywa się przeładunek gazu, i zachodzi potrzeba
dokonania obsługi torów nr 711, 712 lub 713. W takiej sytuacji koordynator ZMPG
nawiązuje łączność radiotelefoniczną z ustawiaczem lokomotywy dyżurującej przy
przeładunku i informuje o mającej się odbyć obsłudze torów Nabrzeża. Ustawiacz
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potwierdza przyjęcie informacji do wiadomości i podaje miejsce postoju lokomotywy.
Potwierdza też, że do czasu wjazdu drugiej grupy manewrowej nie będzie wykonywał
żadnych manewrów. Podaje koordynatorowi swoje nazwisko. Fakt uzgodnienia, tj.
miejsce postoju lokomotywy i nazwisko ustawiacza koordynator ZMPG wraz z godziną
zapisuje w dzienniku rozmów telefonicznych R138. Następnie nawiązuje łączność z
ustawiaczem lokomotywy przygotowującej się do obsługi Nabrzeża, informując go o
miejscu postoju lokomotywy dyżurującej przy przeładunku gazu i wyraża zgodę na
przyjęcie składu manewrowego. Po otrzymaniu zgody, ustawiacz tej lokomotywy
zamawia drogę przebiegu u zwrotniczego P6 i na otrzymany od zwrotniczego P6
sygnał zezwalający uruchamia jazdę w kierunku Nabrzeża. Zatrzymuje grupę
manewrową lub lokomotywę przed rozjazdem nr 322 i poprzez radiotelefon lub kontakt
osobisty nawiązuje łączność z ustawiaczem lokomotywy asystującej przy przeładunku
gazu, informując go o wjeździe na Nabrzeże, z podaniem numeru toru i zakresu
planowanej do wykonania pracy. Dalsza praca obu lokomotyw jest możliwa po
wzajemnym uzgodnieniu i udzieleniu zgody przez koordynatora ZMPG.
5) W sytuacji odwrotnej (do opisanej w ww. punkcie), tj. jazda drugiej lokomotywy
z wagonami cysternami na tory nr 714 lub 716 Terminalu LPG w czasie, gdy odbywa
się obsługa pozostałych torów Nabrzeża Śląskiego jest zabroniona. Dotyczy to w
szczególności przeładunku ładunków niebezpiecznych wykonywanych przez HES
Gdynia. Dla uruchomienia tego typu obsługi należy przerwać przeładunek tak, aby
można było prowadzić manewry po sąsiednich torach. Przejazd manewrujących
pojazdów kolejowych należy prowadzić z zachowaniem wymaganych odstępów od
stanowisk przeładunkowych. Powyższe nie dotyczy lokomotywy pracującej w
granicach ukresu jednego toru, zatrudnionej do podciągania lub popychania wagonów
z towarem nie ujętym jako towar niebezpieczny. Ustawiacz pracujący przy tej
lokomotywie musi być powiadomiony o planowanym wjeździe na terminal LPG drugiej
lokomotywy. Wjazd drugiej lokomotywy odbywa się wg zasad opisanych powyżej.
6) Fakt zakończenia pracy manewrowej i gotowość do wyjazdu z Nabrzeża każdy
ustawiacz zobowiązany jest zgłosić koordynatorowi ZMPG. Koordynator, jeżeli nie ma
przeszkód, zezwala ustawiaczowi na jazdę. Przeszkodą do wyjazdu z Nabrzeża
Śląskiego, byłoby wcześniejsze wyrażenie przez koordynatora ZMPG zgody na jazdę,
poza rozjazd nr 270 innej lokomotywy lub grupy manewrowej z I lub II strefy Nabrzeża
Szwedzkiego lub na te Nabrzeża z torów stacyjnych rejonu P6. Zgodę na wjazd w tory
stacyjne PKP PLK S.A. ustawiacz musi uzyskać od zwrotniczego posterunku P6.
2.

Nabrzeże Szwedzkie
1) Ruch kolejowy pomiędzy Nabrzeżem Szwedzkim a torami PKP PLK S.A. odbywa się
na podstawie telefonicznego omówienia planu manewrów oraz każdorazowego
radiotelefonicznego uzgodnienia jazd pomiędzy zwrotniczym posterunku P6 a
koordynatorem ZMPG. Koordynator po otrzymaniu zgłoszenia od ustawiacza
gotowego do wjazdu na Nabrzeże, wyraża zgodę poprzez zwrotniczego P6, na
przyjęcie składu manewrowego lub lokomotywy luzem.
2) W rejonie posterunku P6 do obsługi Nabrzeża Szwedzkiego wyznaczono tory
komunikacyjne nr: 328, 329, 330 i 339.
3) W granicach układu torowego I strefy Nabrzeża Szwedzkiego mogą jednocześnie
pracować dwie lub trzy lokomotywy manewrowe:
 jedna lokomotywa dokonująca obsługi z toru nr 645 punktu przeładunku nawozów
sypkich w torze nr 646 (BBM),
 druga lokomotywa dokonująca obsługi torów nr 641, 642, 643.
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4) W przypadku, gdy z toru nr 645 na tor nr 646 terminalu BBM podstawiane są wagony,
z których rozładowuje się nawozy a zachodzi potrzeba dokonania obsługi toru nr 641,
642 lub 643, koordynator ZMPG nawiązuje łączność radiotelefoniczną z ustawiaczem
lokomotywy obsługującej przeładunek i informuje go o mającej się odbyć obsłudze
torów nr 641 - 643. Ustawiacz potwierdza przyjęcie informacji do wiadomości, podając
swoje nazwisko i miejsce postoju lokomotywy. Od tego momentu do czasu wjazdu
drugiej grupy manewrowej, pracę manewrową może wykonywać tylko do początku
rozjazdu nr 275. Wjazd na rozjazd nr 275 jest zabroniony. Fakt uzgodnienia wraz z
godziną, miejsce postoju lokomotywy i nazwisko ustawiacza, koordynator ZMPG
zapisuje w dzienniku rozmów telefonicznych R 138. Następnie informuje ustawiacza
lokomotywy przygotowującej się do obsługi torów nr 641 - 643 o miejscu znajdowania
się lokomotywy z wagonami rozładowywanymi na BBM. Po wykonaniu powyższego
koordynator ZMPG wyraża zgodę na przyjęcie składu manewrowego. Po otrzymaniu
zgody, ustawiacz drugiej lokomotywy zamawia drogę przebiegu u zwrotniczego P6 a
na otrzymany od zwrotniczego P6 sygnał zezwalający uruchamia jazdę w kierunku
Nabrzeża. Zatrzymuje grupę manewrową lub lokomotywę przed rozjazdem nr 274 lub
273 i poprzez radiotelefon lub kontakt osobisty nawiązuje łączność z ustawiaczem
lokomotywy znajdującej się na torze nr 645 przy przeładunku nawozów, informując go
o zamierzonym wjeździe na tor 641, 642 lub 643. Dalsze manewry można wykonywać
po wzajemnym porozumieniu się ustawiaczy z obydwu lokomotyw i udzieleniu zgody
przez koordynatora.
5) Podczas przeładunku na torach nr 641 – 642 ładunków ciekłych palnych o
temperaturze zapłonu poniżej 60oC, gdy konieczny jest stały dyżur lokomotywy
manewrowej, a na torach nr 645 i 646 odbywa się rozładunek nawozów z użyciem
kolejnej lokomotywy, dozwolony jest wjazd trzeciej lokomotywy na tor 643. Wjazd jest
możliwy na zasadach opisanych powyżej z włączeniem wszystkich opisanych
uzgodnień ustawiacza lokomotywy dyżurującej. Ustawiacz przed wjazdem na tor nr
643 zatrzymuje skład manewrowy przed rozjazdem nr 274 lub 273 i poprzez
radiotelefon lub kontakt osobisty nawiązuje łączność z ustawiaczem lokomotywy
dyżurującej informując go o zamierzonym wjeździe. Dalsze manewry można
wykonywać po wzajemnym porozumieniu się ustawiaczy i uzyskaniu zgody od
koordynatora ZMPG. Wjeżdżająca na tor nr 643 grupa manewrowa musi zachować
wymaganą 15 metrową strefę ochronną od za lub rozładowywanej cysterny. Nie wolno
przejeżdżać poza oznaczoną strefę. Powyższe nie dotyczy lokomotywy i wagonów
przesuwanych po torze nr 645 pod rozładunek na tor nr 646, ponieważ jest to ruch
środków transportowych związanych z procesem technologicznym odbywającym się
na Nabrzeżu.
6) W II strefie Nabrzeża dozwolone jest przebywanie dwóch lokomotyw manewrowych
jednocześnieo:
 pierwsza dokonująca z toru komunikacyjnego nr 657 obsługi punktu
przeładunkowego nawozów płynnych, rozładowywanych na torach nr 658A i 658B
lub podciągania wagonów z nawozami w opakowaniach BigBag rozładowywanych
na torach nr 658 i 658 B;
 druga pracująca przy ważeniu wagonów na torze nr 658 pomiędzy ukresem
rozjazdu nr 1 a ukresem rozjazdu nr 6.
7) Sposób postępowania przed wyprawieniem lokomotywy lub składu manewrowego w II
strefę Nabrzeża Szwedzkiego, gdy dokonuje się ważenia wagonów:
a. W przypadku, gdy w trakcie ważenia wagonów na torze nr 658 i 657 (na odcinku od
rozjazdu nr 1 do ukresu rozjazdu nr 272), mają zostać podstawione wagony do
obsługi terminalu BBM na tory nr 658 (od rozjazdu nr 6 do rozjazdu nr 7), 658A i
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658B, koordynator ZMPG nawiązuje łączność radiotelefoniczną z ustawiaczem
dokonującym ważenia i informuje o potrzebie obsługi terminalu BBM. Ustawiacz,
po otrzymaniu powyższej informacji, cały skład manewrowy niezwłocznie
przestawia na tor nr 658 poza ukres rozjazdu nr 1. Przestawiona na tor nr 658
grupa manewrowa nie może przekroczyć ukresu rozjazdu nr 6. Po zwolnieniu toru
nr 657 ustawiacz nawiązuje kontakt z koordynatorem ZMPG, informując go na
który torze stoi przestawiona grupa manewrowa i że tor dojazdowy nr 657 jest
wolny. Fakt uzgodnienia miejsca postoju lokomotywy (grupy manewrowej) i
nazwisko ustawiacza wraz z godziną, koordynator zapisuje w dzienniku rozmów
telefonicznych R138. Następnie informuje ustawiacza lokomotywy przygotowującej
się do obsługi torów nr 658A i 658B o miejscu postoju lokomotywy dokonującej
ważenia wagonów i wyraża zgodę na przyjęcie składu manewrowego. Po
otrzymaniu zgody ustawiacz tej lokomotywy zamawia drogę przebiegu u
zwrotniczego P6 i na otrzymany od zwrotniczego P6 sygnał zezwalający uruchamia
jazdę w kierunku Nabrzeża. Zatrzymuje grupę manewrową lub lokomotywę przed
rozjazdem nr 1 i poprzez radiotelefon lub kontakt osobisty nawiązuje łączność z
ustawiaczem lokomotywy ważącej. Dalsze manewry są wykonywane po
wzajemnym porozumieniu się dwóch ustawiaczy i otrzymaniu zgody od
koordynatora.
b. Przedstawiciel BBM lub występujący w jego imieniu wskazany spedytor zgłasza
dyspozytorowi HES Gdynia awizację przyjazdu planowanych do rozładunku
wahadeł kolejowych. Awizacja w stosunku do planowanej godziny podstawienia
wagonów, dokonywana będzie z takim wyprzedzeniem, aby drużyna manewrowa
miała czas na wykonanie manewrów i zwolnienie toru nr 657 lub 658.
c. Jeżeli zajdzie konieczność dokonania ważenia wagonów podczas dokonywania
obsługi torów nr 658A i 658B, koordynator ZMPG zatrzymuje grupę manewrową
planującą ważenie do momentu, aż drużyna manewrowa zakończy obsługę punktu
przeładunkowego nawozów płynnych i wyjedzie z II strefy Nabrzeża Szwedzkiego.
Jeżeli na torach nr 658 i 658B dokonywany jest rozładunek nawozów w
opakowaniach BigBag, a przy wagonach stoi lokomotywa podciągająca wagony w
trakcie prowadzonego rozładunku, koordynator ZMPG nawiązuje łączność
radiotelefoniczną z ustawiaczem tej lokomotywy i uzgadnia z nim warunki wjazdu
drugiej lokomotywy. Informuje go o potrzebie wepchnięcia na tor nr 658 do ukresu
rozjazdu nr 6 wagonów do ważenia, po czym zezwala mu na podciąganie
wagonów poprzez rozjazd nr 6 tylko po torze nr 657, najdalej do ukresu rozjazdu nr
1. Ustawiacz potwierdza koordynatorowi ZMPG, że grupa manewrowa znajduje się
na torze 657 i nie ma przeszkód do jednoczesnego przeprowadzenia ważenia
wagonów. Fakt uzgodnienia wraz z godziną, miejsce postoju lokomotywy
i nazwisko ustawiacza, koordynator ZMPG zapisuje w dzienniku rozmów
telefonicznych
R138.
Następnie
powiadamia
ustawiacza
lokomotywy
przygotowującej się do wykonywania ważenia, o miejscu znajdowania się
lokomotywy pracującej przy wagonach z opakowaniami BigBag i zezwala na wjazd
w II strefę Nabrzeża Szwedzkiego na tor nr 658 najdalej do ukresu rozjazdu nr 6.
Po wykonaniu powyższego koordynator ZMPG za pośrednictwem zwrotniczego
posterunku P6 zezwala na jazdę. Ustawiacz jadący od strony posterunku P6,
zatrzymuje pchane wagony przed rozjazdem nr 1 i poprzez radiotelefon lub kontakt
osobisty nawiązuje łączność z ustawiaczem lokomotywy pracującej przy wagonach
z opakowaniami BigBag. Dalsze manewry są wykonywane po wzajemnym
porozumieniu się dwóch ustawiaczy.
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8) Kolejność wyjazdu poszczególnych lokomotyw luzem czy z wagonami, ustalają po
wzajemnym porozumieniu ustawiacze z lokomotyw pracujących w I strefie Nabrzeża
i oddzielnie ustawiacze z obu lokomotyw pracujących w II strefie. O ustaleniach
informują koordynatora ZMPG. Jeżeli nie ma przeszkód koordynator zezwala
ustawiaczowi na jazdę. Przy wyprawianiu kolejnych lokomotyw postępuje identycznie.
Rolą koordynatora jest zapewnienie bezpieczeństwa przy wyjeździe z poszczególnych
stref Nabrzeża Szwedzkiego. Przy wyjeździe lub wjeździe z i do I strefy Nabrzeża
Szwedzkiego, koordynator może zezwolić na manewry w II strefie tylko do ukresu
rozjazdu nr 272 a na Nabrzeżu Śląskim tylko do ukresu rozjazdu nr 270. Przy
wyjeździe lub wjeździe z i do II strefy Nabrzeża Szwedzkiego manewry w I strefie
Szwedzkiego można wykonywać tylko do rozjazdu nr 275 lub 276 a na Nabrzeżu
Śląskim do ukresu rozjazdu nr 270. Zgodę na wjazd w tory stacyjne PKP PLK S.A.
każdy ustawiacz musi uzyskać od zwrotniczego posteruku P6.
3. Nabrzeże Duńskie
1) Ruch kolejowy pomiędzy Nabrzeżem Duńskim a torami PKP PLK S.A. odbywa się na
podstawie telefonicznego omówienia planu manewrów oraz każdorazowego
radiotelefonicznego uzgodnienia jazd pomiędzy zwrotniczym posterunku P6 a
koordynatorem ZMPG. Koordynator po otrzymaniu zgłoszenia od ustawiacza o
gotowości wjazdu na Nabrzeże, wyraża zgodę na przyjęcie składu manewrowego lub
lokomotywy luzem za pośrednictwem zwrotniczego posterunku P6.
2) W granicach układu torowego Nabrzeża Duńskiego mogą jednocześnie przebywać
dwie lokomotywy manewrowe. Jedna pełniąca dyżur (asystująca) podczas przeładunku
paliw i chemikaliów płynnych o temperaturze zapłonu do 60ºC, od strony pirsu i druga
dokonująca obsługi torów przeładunkowych od strony torów PKP PLK S.A..
3) Koordynator ZMPG po otrzymaniu zgłoszenia od ustawiacza o gotowości do wjazdu na
Nabrzeże Duńskie, wyraża zgodę na przyjęcie składu manewrowego lub lokomotywy
tylko w przypadku, gdy na Nabrzeżu nie odbywa się praca manewrowa innej
lokomotywy. Za pracującą lokomotywę nie uważa się lokomotywy pełniącej dyżur.
Warunek: lokomotywa pełniąca dyżur musi stać od strony pirsu, a maszynista lub
ustawiacz tej lokomotywy musi być powiadomiony o wjeździe drugiej lokomotywy.
4) Po uzgodnieniu jazdy z koordynatorem ZMPG, ustawiacz zamawia drogę przebiegu
u zwrotniczego posterunku P6, a po otrzymaniu od niego sygnału zezwalającego
uruchamia jazdę w kierunku Nabrzeża. Jadącą na Nabrzeże grupę manewrową
ustawiacz zatrzymuje przed rozjazdem nr 385 i udaje się na posterunek P6. Po
pobraniu za pokwitowaniem klucza od zamka trzpieniowego zainstalowanego w
rozjeździe nr 385, otwiera zamek i przekłada zwrotnicę dla jazdy na tor nr 280. Po
ułożeniu drogi przebiegu kontynuuje jazdę. Po przejechaniu grupy manewrowej przez
rozjazd 385 ustawia zwrotnicę tego rozjazdu na tor nr 279 i zabezpiecza to położenie.
5) Ustawiacz pracując przy obsłudze Nabrzeża może przy przestawianiu lub łączeniu
wagonów z torów nr 632, 633, 631 i 634 wyjeżdżać z nich i dojeżdżać tylko do ukresu
rozjazdu nr 385. Przejazd poza ukres wymaga każdorazowej zgody koordynatora
ZMPG.
6) Ustawiacz wyjazd z Nabrzeża Duńskiego na tory stacyjne uzgadnia najpierw
z koordynatorem ZMPG a po otrzymaniu od niego zgody ze zwrotniczym posterunku
P6.
7) Wyjeżdżając z Nabrzeża torem nr 280 ustawiacz obowiązany jest zatrzymać grupę
manewrową przed rozjazdem nr 385. Po ułożeniu zwrotnicy rozjazdu nr 385 dla jazdy z
toru nr 280, ustawiacz poleca kontynuować jazdę w kierunku rozjazdu nr 383. Po
minięciu rozjazdu nr 385 przekłada zwrotnicę tego rozjazdu dla jazdy na tor nr 279
(żeberkowy) i zabezpiecza ją w tym położeniu poprzez zamknięcie zamka
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4.

trzpieniowego. Klucz po wyjęciu z zamka zwraca za pokwitowaniem zwrotniczemu na
posterunku P6. Dalszą jazdę po torach PKP PLK S.A. ustawiacz uzgadnia z
pracownikami kolejnych posterunków nastawczych.
Nabrzeże Holenderskie
1) Ruch kolejowy pomiędzy Nabrzeżem Holenderskim a torami PKP PLK S.A. odbywa się
na podstawie telefonicznego omówienia planu manewrów oraz każdorazowego,
radiotelefonicznego uzgadniania jazd pomiędzy nastawniczym posterunku P1 a
koordynatorem ZMPG. Ustawiacz po uzgodnieniu z koordynatorem jazdy w kierunku
Nabrzeża, zamawia drogę przebiegu u nastawniczego posterunku P1 a nastawniczy
wysyła na posterunek P4 zwrotniczego. Zwrotniczy w okręgu P4 układa drogę
przebiegu na tor nr 605 lub 606 i zamyka rogatki przejazdowe w ciągu ulicy
Chrzanowskiego. Numer toru po którym ma się odbyć przejazd wyznacza koordynator
podczas zamawiania jazdy u nastawniczego posterunku P1. Nastawniczy podaje
numer tego toru zwrotniczemu w żądaniu ułożenia drogi przebiegu. Następnie
zwrotniczy posterunku P4 podaje sygnał zezwalający na jazdę. Zwrotniczy opuszcza
posterunek P4 dopiero po powrocie lokomotywy z Nabrzeża na polecenie
nastawniczego.
2) Koordynator ZMPG wyraża zgodę na przyjęcie składu manewrowego lub lokomotywy
luzem tylko wtedy, gdy na Nabrzeżu Holenderskim nie pracuje inna lokomotywa. Za
pracującą nie uważa się lokomotywy pełniącej dyżur podczas przeładunku chemii
płynnej lub lokomotywy poruszającej się w granicach ukresów jednego toru
zatrudnionej do podciągania lub popychania wagonów w czasie ich za lub wyładunku.
Koordynator w powyższych przypadkach zobowiązany jest do powiadomienia
ustawiaczy tych lokomotyw o planowanym wjeździe na Nabrzeże następnej
lokomotywy a ustawiacza wjeżdżającego o miejscu postoju lokomotywy dyżurującej lub
podciągającej wagony.
Dozwolony jest wjazd drugiej lokomotywy do obsługi Nabrzeża Holenderskiego jedynie
podczas ważenia wagonów dokonywanego na torze nr 606 lub wykonywania na tym
torze czynności ładunkowych. Dla zrealizowania powyższego, koordynator ZMPG
nawiązuje łączność radiotelefoniczną z ustawiaczem lokomotywy pracującej przy
ważeniu wagonów. Informuje go o mającej się odbyć obsłudze torów Nabrzeża z
przejazdem po torze nr 605. Ustawiacz potwierdza przyjęcie informacji do wiadomości i
jeżeli z grupą manewrową znajduje się już na torze nr 606 (pomiędzy ukresem
rozjazdu nr 451 a początkiem rozjazdu nr 448) podaje miejsce postoju lokomotywy z
wagonami z zobowiązaniem nie przekraczania ukresu rozjazdu nr 451 i początku
rozjazdu nr 448, do czasu wjazdu drugiej grupy manewrowej. Jeżeli podczas rozmowy
z koordynatorem skład manewrowy znajdował się w trakcie przejazdu przez te
rozjazdy, to powyższe zobowiązanie przekazuje po zjechaniu na tor nr 606 i po
ponownym nawiązaniu łączności z koordynatorem. Fakt uzgodnienia wraz z godziną,
miejsce postoju grupy i nazwisko ustawiacza, koordynator ZMPG zapisuje w dzienniku
rozmów telefonicznych R138. Informuje następnie ustawiacza przygotowującego się
do jazdy torem nr 605 o miejscu znajdowania się grupy manewrowej wraz z
lokomotywą ważącą lub przekazuje mu informację, że tor nr 606 jest zajęty wagonami
pod czynnościami ładunkowymi. Po wykonaniu powyższego daje pozwolenie na jazdę
poprzez nastawniczego posterunku P1. Ustawiacz jadącej na Nabrzeże lokomotywy
zatrzymuje się przed rozjazdem nr 446 lub 445 i poprzez radiotelefon lub kontakt
osobisty nawiązuje łączność z ustawiaczem lokomotywy pracującej na torze nr 606,
informując go o zamierzonym wjeździe na tor nr 605. Dalsze manewry można
wykonywać po wzajemnym porozumieniu się ustawiaczy z obydwu lokomotyw i
poinformowaniu o uzgodnieniach koordynatora. Na torze nr 606 czynności ładunkowe
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może wykonywać Spółka HES Gdynia. W tym przypadku zgodę na zajęcie toru nr 606
dla wykonywania czynności, dyspozytor HES Gdynia uzyskać musi od koordynatora
ZMPG. Dyspozytor HES Gdynia zobowiązany jest powiadomić koordynatora o fakcie
zakończenie czynności ładunkowych. Wszystkie rozmowy prowadzone pomiędzy
dyspozytorem HES Gdynia a koordynatorem ZMPG muszą być przez nich zapisane.
Dowodem zapisania rozmowy będzie kolejny numer w dzienniku, pod którym
dokonano wpisu. Numer z dziennika rozmów telefonicznych koordynatora ZMPG,
dyspozytor HES Gdynia zapisuje w mianowniku pod numerem w swoim dzienniku i
odwrotnie koordynator otrzymany telefonicznie numer od dyspozytora HES Gdynia
zapisuje w dzienniku pod swoim numerem. Pod zapisami wpisać należy nazwisko
osoby.
3) Ustawiacz pracując na Nabrzeżu Holenderskim może przy przestawianiu lub łączeniu
wagonów z torów nr 604, 603, 602 i 601 wyjeżdżać i dojeżdżać tylko do ukresu
rozjazdu nr 683 na torze nr 605 i do początku rozjazdu nr 471 na torze nr 606, w
przypadku, gdy tor nr 606 jest wolny. Przejazd poza ukres rozjazdu nr 683 i wjazd na
rozjazd nr 471 wymaga każdorazowej zgody koordynatora ZMPG.
4) Kolejność wyjazdu poszczególnych lokomotyw luzem lub z wagonami ustalają po
wzajemnym porozumieniu ustawiacze z obu pracujących na Nabrzeżu lokomotyw, a
o swojej decyzji informują koordynatora ZMPG. Koordynator ZMPG, jeżeli nie ma
przeszkód do wyjazdu, zezwala ustawiaczowi na jazdę. Po otrzymaniu zezwolenia
ustawiacz zamawia drogę przebiegu u zwrotniczego posterunku P4, a po otrzymaniu
od niego sygnału zezwalającego uruchamia jazdę w kierunku stacji.
5) Przeszkodą do wyjazdu z Nabrzeża Holenderskiego byłoby wcześniejsze wyrażenie
zgody przez koordynatora ZMPG na jazdę torem nr 605 innej lokomotywy z torów
stacyjnych w kierunku II strefy Nabrzeża Francuskiego lub z II strefy Nabrzeża
Francuskiego w kierunku torów stacyjnych, co uniemożliwiałoby jednoczesną jazdę z
Nabrzeża Holenderskiego torem nr 605. Taka jazda mogłaby się odbywać torem nr
606 pod warunkiem, że drogi przejazdu nie krzyżowałyby się w głowicy rozjazdów nr
447, 446, 448 i 445.
5. Nabrzeże Francuskie
1) Ruch kolejowy pomiędzy I strefą Nabrzeża Francuskiego a torami PKP PLK S.A.
odbywa się przez tor nr 552 leżący w II strefie Nabrzeża Polskiego a zasady
prowadzenia ruchu pomiędzy Nabrzeżem Polskim i Fińskim, a torami PKP PLK S.A.
omówiono w punkcie dotyczącym Nabrzeża Polskiego. Ruch kolejowy do i z I strefy
Nabrzeża Francuskiego odbywa się torem nr 553.
2) Wyjazd lokomotywy lub grupy manewrowej z I strefy Nabrzeża Francuskiego w II
strefę Nabrzeża Polskiego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez koordynatora
ZMPG. Koordynator ZMPG wyraża zgodę w przypadku, gdy w II strefie Nabrzeża
Polskiego nie pracuje inna lokomotywa i gdy wcześniej nie wyraził zgody na wjazd w tą
strefę lokomotywy lub grupy manewrowej z okręgu zwrotniczego posterunku P14.
Ustawiacz wyjeżdżający z I strefy Nabrzeża Francuskiego, może kontynuować jazdę II
strefą Nabrzeża Polskiego torem nr 552, a następnie torem nr 557 lub 558, w
zależności, który z nich jest wolny, aż do ukresu rozjazdu nr 566, przed którym
powinien się zatrzymać, a na dalszą jazdę uzyskać ponowną zgodę koordynatora
ZMPG, chyba że koordynator polecił mu wcześniejsze zatrzymanie się przed miejscem
określonym podczas poprzedniej rozmowy. Każdorazowy wyjazd z I strefy Nabrzeża
Francuskiego poza rozjazdy nr 644 lub 647, celem przestawienia lub połączenia
wagonów zebranych z torów nr 571, 573 i 572 w jedną grupę manewrową, wymaga
również wcześniejszego uzgodnienia z koordynatorem ZMPG.
39

3) Ruch kolejowy pomiędzy II strefą Nabrzeża Francuskiego a torami PKP PLK S.A.
odbywa się na podstawie telefonicznego omówienia planu manewrów oraz
każdorazowego, radiotelefonicznego uzgadniania jazd pomiędzy nastawniczym P1 a
koordynatorem ZMPG. Po uzgodnieniu jazdy z torów PKP PLK S.A. w kierunku II
strefy Nabrzeża Francuskiego, nastawniczy posterunku P1 wysyła na posterunek P4
zwrotniczego. Zwrotniczy w okręgu P4 układa drogę przebiegu na tor nr 605 lub 606 i
zamyka rogatki przejazdowe w ciągu ulicy Chrzanowskiego. Numer toru, po którym ma
się odbyć przejazd wyznacza koordynator ZMPG w trakcie uzgadniania jazdy z
nastawniczym posterunku P1. Nastawniczy podaje numer tego toru zwrotniczemu w
żądaniu ułożenia drogi przebiegu. Po wykonaniu powyższego, zwrotniczy posterunku
P4 podaje sygnał zezwalający na jazdę. Zwrotniczy opuszcza posterunek P4 dopiero
po powrocie lokomotywy z Nabrzeża na polecenie nastawniczego posterunku P1.
4) Koordynator ZMPG po otrzymaniu zgłoszenia od ustawiacza o gotowości do wyjazdu
w kierunku II strefy Nabrzeża Francuskiego, wyraża zgodę na przyjęcie składu
manewrowego lub lokomotywy za pośrednictwem nastawniczego posterunku P1, w
przypadku gdy na Nabrzeżu Holenderskim pracuje nie więcej niż jedna lokomotywa.
Może to być lokomotywa ważąca na torze nr 606 wagony lub obsługująca z toru nr 606
tory leżące na Nabrzeżu, tj.: nr 601, 602, 603 lub 604. Przed wyrażeniem zgody
koordynator ZMPG postępuje tak jak to opisano w punkcie dotyczącym Nabrzeża
Holenderskiego - wyprawienie na Nabrzeże Holenderskie torem nr 605 lokomotywy lub
grupy manewrowej podczas ważenia wagonów drugą lokomotywą na torze nr 606.
5) Ustawiacz pracując w II strefie Nabrzeża Francuskiego może przy przestawianiu lub
łączeniu wagonów z torów nr 581 i 582 wyjeżdżać i dojeżdżać tylko do ukresu rozjazdu
nr 683. Przejazd poza ukres i rozjazd nr 683 wymaga każdorazowej zgody
koordynatora ZMPG.
6) Ustawiacz uzgadnia z koordynatorem ZMPG wyjazd z II strefy Nabrzeża Francuskiego
na tory stacyjne. Po otrzymaniu zezwolenia na wyjazd drogę przebiegu zamawia u
zwrotniczego posterunku P4 a po otrzymaniu od niego sygnału zezwalającego
uruchamia jazdę w kierunku stacji. Dalszą jazdę uzgadnia z pracownikami kolejnych
posterunków nastawczych.
7) Przeszkodą do wyjazdu z II strefy Nabrzeża Francuskiego, byłoby wcześniejsze
wyrażenie zgody przez koordynatora ZMPG na jazdę torem nr 605 innej lokomotywy z
torów stacyjnych w kierunku Nabrzeża Holenderskiego lub z Nabrzeża Holenderskiego
w kierunku torów stacyjnych.
8) W granicach układu torowego każdej ze stref Nabrzeża Francuskiego może
jednocześnie pracować jedna lokomotywa.
6. Nabrzeże Polskie i Fińskie
1) Ruch kolejowy pomiędzy Nabrzeżem Polskim a torami PKP PLK S.A. odbywa się na
podstawie telefonicznego omówienia planu manewrów oraz każdorazowego,
radiotelefonicznego uzgadniania jazd pomiędzy zwrotniczym posterunku P15 a
koordynatorem ZMPG. Kolejność wykonywanych uzgodnień:
a. Ustawiacz przewoźnika zgłasza koordynatorowi ZMPG gotowość i pyta o zgodę do
wjazdu na Nabrzeże ze stacji.
b. Koordynator ZMPG w zależności od sytuacji wyraża zgodę lub informuje
ustawiacza o czasie i warunkach otrzymania zgody.
c. Koordynator ZMPG o wyrażeniu zgody na jazdę manewrową informuje
zwrotniczego posterunku P15.
d. Ustawiacz zamawia drogę przebiegu u zwrotniczego posteruynku P15. Po jej
ułożeniu zwrotniczy podaje sygnał zezwalający a ustawiacz uruchamia jazdę w
kierunku Nabrzeża.
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Koordynator ZMPG może dać zgodę na jazdę do I strefy Nabrzeża Polskiego lub na
Nabrzeże Fińskie, jeśli nie odbywa się tam praca innej lokomotywy.
3) Obsługa torów II strefy Nabrzeża Polskiego może się odbyć, gdy nie odbywa się na
nich praca manewrowa innej lokomotywy.
4) Ustawiacz pracując w I strefie Nabrzeża Polskiego może przy przestawianiu lub
łączeniu wagonów z torów nr 531, 532 i 533 wjeżdżać na niezajęte tory nr 542, 543 lub
544 i dojeżdżać tylko do ukresu rozjazdu nr 563. Jeżeli na torze nr 541 wykonywane są
przez Spółkę Speed czynności przeładunkowe przejazd torem nr 542 jest zabroniony.
Przejazd poza ukres i rozjazd nr 563 wymaga każdorazowej zgody koordynatora
ZMPG. Wyjeżdżając z II strefy Nabrzeża Polskiego ustawiacz może wjeżdżać na tory
nr 557 i 558 tylko do ukresu rozjazdu nr 566. Przejazd poza ukres i rozjazd nr 566
wymaga każdorazowej zgody koordynatora ZMPG. Opis torów nr 541, 542, 543, 544,
546, 547, 557 i 558 oraz rozjazdów nr 563 i 566 zawarto w punkcie dotyczącym
Instalacji pomocniczych w strefie prowadzącej do Nabrzeża Polskiego niniejszego
regulaminu.
5) Ustawiacz wyjazd z I lub II strefy Nabrzeża Polskiego uzgadnia z koordynatorem
ZMPG. Koordynator, jeżeli nie ma przeszkód, zezwala ustawiaczowi na jazdę,
w zależności od sytuacji, torem nr 547 lub 546. W przypadku, gdy oba tory są wolne
poleca ustawiaczowi jazdę torem nr 547, a torem nr 546 tylko w sytuacji, gdy tor nr 547
lub rozjazdy prowadzące na ten tor są nieprzejezdne.
6) Po otrzymaniu od koordynatora ZMPG zezwolenia na opuszczenie torów I lub II strefy
Nabrzeża Polskiego, ustawiacz lokomotywy wyjeżdżającej, przed wjazdem na tory
PKP PLK S.A., obowiązany jest uzgadniać dalszą jazdę z pracownikami kolejnych
posterunków nastawczych.
7) Przeszkodą do wyjazdu z Nabrzeża Polskiego torem nr 546 lub 547 byłoby
wcześniejsze wyrażenie przez koordynatora ZMPG zgody na jazdę z torów stacyjnych
w kierunku Nabrzeża Indyjskiego i III strefy Stanów Zjednoczonych lub z tych Nabrzeży
na tory stacyjne.
7. Instalacje pomocnicze w strefie prowadzącej do Nabrzeża Polskiego
2)

1) Ruch kolejowy pomiędzy grupą torów nr 541 - 544 lub 557 - 558 poprzez tory nr 546 i
547 a torami PKP PLK S.A. odbywa się na podstawie telefonicznego omówienia planu
manewrów oraz każdorazowego radiotelefonicznego uzgadniania jazd pomiędzy
zwrotniczym posterunku P15 a koordynatorem ZMPG. Wjazd z toru nr 547 lub 546 na
tory PKP PLK S.A., może nastąpić w wyniku uzgodnienia pomiędzy ustawiaczem
przewoźnika a zwrotniczym posterunku P15.
2) Zasady prowadzenia ruchu przedstawiono w punkcie dotyczącym Nabrzeża Polskiego
i Fińskiego.
8. Nabrzeże Rotterdamskie
1) Ruch kolejowy pomiędzy Nabrzeżem Rotterdamskim a torami PKP PLK S.A. odbywa
się przez tory Nabrzeża Indyjskiego a zasady prowadzenia ruchu pomiędzy
Nabrzeżem Indyjskim a torami PKP PLK S.A. omówiono w punkcie dotyczącym
Nabrzeża Indyjskiego.
2) Wyjazd lokomotywy lub grupy manewrowej z torów Nabrzeża Rotterdamskiego w
kierunku torów Nabrzeża Indyjskiego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez
koordynatora ZMPG. Koordynator na wyciągnięcie wagonów lub na jazdę lokomotywy
na tor nr 504 może wyrazić zgodę w przypadku, gdy wcześniej nie dał zgody na wjazd
z torów PKP PLK S.A. w kierunku I strefy Nabrzeża Indyjskiego lub odwrotnie z I strefy
Indyjskiego na tory PKP PLK S.A. i gdy na torze nr 504 nie stoją wagony. Po
otrzymaniu od koordynatora ZMPG zgody na wyjazd, ustawiacz bez uzgodnienia
wjazdu na tory PKP PLK S.A. ze zwrotniczym posterunku P15 może dojechać tylko do
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ukresu rozjazdu nr 546. Dalszą jazdę po torach PKP PLK S.A. ustawiacz uzgadnia z
pracownikami kolejnych posterunków nastawczych.
3) Jazda z torów PKP PLK S.A. do obsługi torów Nabrzeża Rotterdamskiego może się
odbyć, gdy na torach Nabrzeża nie odbywa się praca manewrowa innej lokomotywy,
gdy na torze nr 504 (III punkcie ładunkowym Speed) nie stoją pod przeładunkiem
wagony i gdy koordynator ZMPG nie udzielił zgody na jazdę z I strefy Nabrzeża
Indyjskiego, z III strefy Nabrzeża Stanów Zjednoczonych torem nr 515 lub Nabrzeża
Polskiego z torów nr 546, 547.
9. Nabrzeże Indyjskie
1) Ruch kolejowy pomiędzy Nabrzeżem Indyjskim a torami PKP PLK S.A. odbywa się na
podstawie telefonicznego omówienia planu manewrów oraz każdorazowego,
radiotelefonicznego uzgadniania jazd pomiędzy zwrotniczym posterunku P15 a
koordynatorem ZMPG. Kolejność wykonywanych uzgodnień:
a. Ustawiacz przewoźnika zgłasza koordynatorowi ZMPG gotowość i pyta o zgodę na
wjazd na Nabrzeże ze stacji oraz omawia plan pracy.
b. Koordynator ZMPG w zależności od sytuacji wyraża zgodę lub informuje
ustawiacza o czasie i warunkach otrzymania zgody.
c. Koordynator o wyrażeniu zgody na jazdę manewrową informuje zwrotniczego
posterunku P15.
d. Ustawiacz zamawia drogę przebiegu u zwrotniczego posterunku P15. Po jej
ułożeniu zwrotniczy podaje sygnał zezwalający a ustawiacz uruchamia jazdę w
kierunku Nabrzeża.
2) Koordynator może dać zgodę na obsługę za pośrednictwem zwrotniczego posterunku
P15, jeśli na Nabrzeżu nie pracuje inna lokomotywa, na punkcie ładunkowym Speed tor nr 504, nie stoją wagony i jeśli nie wyraził wcześniej zgody na jazdę grupy
manewrowej z Nabrzeża Rotterdamskiego, torem nr 515 z III strefy Stanów
Zjednoczonych lub z torów nr 547 albo 546 (komunikacyjne dla jazd z Nabrzeża
Polskiego).
3) Odstępstwa od powyższego dozwolone są w przypadku, gdy na terminalu BTZ od
strony kozłów oporowych na torach nr 501 – 503 pracuje lokomotywa przy podciąganiu
ładowanych lub rozładowywanych wagonów i zajdzie potrzeba obsługi torów nr 1 i 2 na
Terminalu Koole, koordynator ZMPG przez radiotelefon nawiązuje łączność z
ustawiaczem lokomotywy pracującej na terminalu BTZ, informując go o przewidywanej
obsłudze Koole. Podczas rozmowy zobowiązuje ustawiacza do nieprzekraczania
rozjazdu nr 718 w kierunku na tor nr 503 i ukresu rozjazdu nr 713 w torze nr 502.
Ustawiacz potwierdza przyjęcie informacji do wiadomości podając swoje nazwisko.
Fakt uzgodnienia wraz z godziną i nazwisko ustawiacza koordynator ZMPG zapisuje w
dzienniku rozmów telefonicznych R138. Następnie informuje ustawiacza lokomotywy
przewoźnika przygotowującego się do obsługi torów Koole o miejscu znajdowaniu się
lokomotywy manewrowej na terminalu BTZ i wyraża zgodę na jazdę. Ustawiacz po
otrzymaniu zgody zamawia drogę przebiegu u zwrotniczego posterunku P15 a po
otrzymaniu od zwrotniczego sygnału zezwalającego uruchamia jazdę w kierunku
Nabrzeża. Jadąc torem komunikacyjnym nr 502, zatrzymuje grupę manewrową przed
rozjazdem nr 704 lub na wysokości rozjazdu nr 704 jeżeli jedzie torem nr 503 i poprzez
radiotelefon lub kontakt osobisty nawiązuje łączność z ustawiaczem lokomotywy
obsługującej BTZ, informując go o wjeździe. Dalsze manewry można wykonywać po
wzajemnym porozumieniu się ustawiaczy tych lokomotyw. O uzgodnieniach należy
poinformować koordynatora ZMPG.
4) Analogiczny tok postępowania obowiązuje w sytuacji, gdy na torach nr 1 lub 2
Terminalu Koole stoi w oczekiwaniu na wymianę grup lokomotywa manewrowa
42

5)

6)

obsługująca tę Spółkę i zajdzie konieczność obsługi Terminalu BTZ. Koordynator
ZMPG wywołuje ustawiacza lokomotywy obsługującej Terminal Koole i informuje go o
mającej się odbyć obsłudze BTZ. Ustawiacz potwierdza przyjęcie informacji podając
swoje nazwisko i możliwość jazd tylko po torze nr 503 do rozjazdu nr 711. Fakt
uzgodnienia wraz z godziną i nazwisko ustawiacza koordynator ZMPG odnotowuje
w dzienniku rozmów telefonicznych R138. Następnie informuje ustawiacza lokomotywy
przewoźnika, oczekującej na jazdę BTZ o miejscu znajdowania się lokomotywy na
Terminalu Koole i wyraża zgodę na jazdę. W takim przypadku jazda na Terminal BTZ
może odbywać się tylko po torze nr 501 lub 502. Ustawiacz po otrzymaniu zgody
zamawia drogę przebiegu u zwrotniczego posterunku P15 a po otrzymaniu od
zwrotniczego sygnału zezwalającego uruchamia jazdę w kierunku Nabrzeża. Jadąc na
Terminal BTZ torem nr 502 zatrzymuje grupę manewrową przed rozjazdem nr 704 lub
na wysokości rozjazdu nr 704, jeżeli jedzie torem nr 501, i poprzez radiotelefon lub
kontakt osobisty nawiązuje łączność z ustawiaczem lokomotywy obsługującej Koole.
Dalsze manewry można wykonywać po wzajemnym porozumieniu się tych ustawiaczy.
O uzgodnieniach należy poinformować koordynatora ZMPG.
Dozwolona jest również obsługa terminalu BTZ przez przewoźnika w przypadkach
jednoczesnego zatrudnienia: na BTZ lokomotywy stacjonarnej do wykonywania
przemieszczania wagonów podczas wykonywania czynności ładunkowych
i lokomotywy oczekującej na wymianę grup na torze nr 1 lub 2 terminalu Koole. Dla
wykonania powyższego koordynator ZMPG przez radiotelefon nawiązuje łączność
z ustawiaczami pracującymi na BTZ i Koole informując ich o zamierzonej obsłudze i
wymianie wagonów na torach zdawczo - odbiorczych BTZ. Ustawiacze potwierdzają
przyjęcie informacji do wiadomości i zakaz jazdy z Terminali poza rozjazdy nr 1, 713 i
714 podając swoje nazwiska. Fakt uzgodnienia wraz z godziną i nazwiska ustawiaczy
koordynator ZMPG zapisuje w dzienniku rozmów telefonicznych R138. Następnie
informuje ustawiacza lokomotywy przewoźnika, przygotowującej się do obsługi BTZ o
miejscu znajdowania się lokomotyw na terminalu BTZ oraz Koole i daje pozwolenie na
jazdę. Ustawiacz po otrzymaniu zgody zamawia drogę przebiegu u zwrotniczego
posterunku P15 a po otrzymaniu od zwrotniczego sygnału zezwalającego uruchamia
jazdę w kierunku Nabrzeża. Po drodze zatrzymuje grupę manewrową na wysokości
rozjazdu nr 704 i poprzez radiotelefon lub kontakt osobisty nawiązuje łączność
z ustawiaczami lokomotyw obsługujących Koole i BTZ, informując ich o wjeździe.
Dalsze manewry można wykonywać po wzajemnym porozumieniu się ustawiaczy
a o uzgodnieniach poinformować koordynatora ZMPG.
Dozwolony jest wjazd przewoźnika w I strefę Nabrzeża Indyjskiego z wagonami lub po
wagony BTZ lub na terminal Koole w przypadku, gdy stacjonarna lokomotywa BTZ
pracować będzie od strony posterunku P15, po spełnieniu warunków:
a. zamiar wjazdu przewoźnika, bez względu na fakt czy w obsłudze stałej czy
dodatkowej, koordynator ZMPG zgłasza ustawiaczowi stacjonarnej lokomotywy
pracującej na rzecz BTZ. Jeżeli przewoźnik ma zamiar wpychać wagony na tor nr
503 lub 501, o czym poinformował koordynator, ustawiacz stacjonarnej
lokomotywy BTZ ustawia ją na torze nr 502 przed ukresem rozjazdu nr 703,
zgłaszając ten fakt koordynatorowi. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia koordynator
zezwala przewoźnikowi na wpychanie wagonów, informując go o miejscu postoju
lokomotywy BTZ, zapisaniem rozmowy w R138. Ustawiacz po otrzymaniu zgody
zamawia drogę przebiegu u zwrotniczego posterunku P15 i po otrzymaniu od
zwrotniczego sygnału zezwalającego uruchamia jazdę w kierunku Nabrzeża. Po
drodze zatrzymuje grupę manewrową przed rozjazdem nr 687 i nawiązuje
łączność z ustawiaczem lokomotywy BTZ, informując go o dalszych zamiarach. Po
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dokonaniu uzgodnienia, podstawia wagony. W przypadku wjezdu lokomotywy
luzem po wagony na tor nr 502, stacjonarna lokomotywa BTZ powinna zostać
ustawiona przez jej ustawiacza na torze nr 503 lub 501, odpowiednio przed
ukresem rozjazdu nr 703 lub nr 689.
b. Przy zachowaniu powyższych uzgodnień z ustawiaczem lokomotywy pracującej od
strony posterunku P15 dozwolony jest wjazd lokomotywy luzem lub lokomotywy z
wagonami również do obsługi Nabrzeża Rotterdamskiego.
c. Ustawiacz stacjonarnej lokomotywy BTZ pracę manewrową na torach nr 501, 502
lub 503, poza godzinami obsług, wykonuje stosownie do poleceń otrzymywanych
od operatora punktu ładunkowego BTZ. Ustawiacz o wszystkich decyzjach
uzgadnianych z koordynatorem ZMPG obowiązany jest informować operatora.
7)

8)

W trakcie omawiania z ustawiaczem planującym wjazd na Nabrzeże Indyjskie zakresu
pracy manewrowej, koordynator ZMPG przekazuje mu informację o ewentualnym
prowadzonym na terminalu Koole przeładunku z lub na statek materiału
niebezpiecznego o temperaturze zapłonu do 60°C. Koordynatora ZMPG i koordynatora
ds. przeładunku BTZ powiadamia o przeładunku kierownik zmiany terminalu Koole.
Informacja ta oznacza zakaz manewrowania wagonami w strefie ochronnej o
promieniu 15 m od stanowiska statkowego (od króćców przyłączeniowych rurociągów
przesyłowych) przy polerze nr 14. Ustawiacz po otrzymaniu ostrzeżenia, po wjeździe
na Nabrzeże Indyjskie i po spełnieniu tych wszystkich warunków, powinien zatrzymać
czoło ciągniętej lub spychanej grupy manewrowej lub lokomotywy luzem w odległości
co najmniej 25 metrów od stanowiska statkowego przy polerze nr 14, tj. 35 metrów od
początku rozjazdu nr 712 w torze nr 502 lub na tej wysokości jeżeli jazda odbywa się
torem nr 501 lub 503. Po zatrzymaniu nawiązuje łączność z operatorem punktu
ładunkowego BTZ. Operator punktu ładunkowego BTZ żąda bezpośrednio lub poprzez
koordynatora ds. przeładunku BTZ od kierownika zmiany terminalu Koole przerwania
przeładunku i przepuszczenia stojącej grupy manewrowej. Po przerwaniu przeładunku
i powiadomieniu o tym fakcie operatora punktu przeładunkowego BTZ, zgodę na
przejazd operator przekazuje ustawiaczowi. Jeżeli przez strefę ochronną miałaby
przejechać lokomotywa manewrowa pracująca od strony kozłów oporowych na torze nr
503, 502 lub 501, to taki sam sposób postępowania obowiązuje pracującego przy niej
ustawiacza z tą różnicą, że lokomotywę lub grupę manewrową należy zatrzymać przed
ukresem rozjazdu nr 712 albo na tej wysokości jeżeli jazda odbywała się torem nr 503
lub 501. Ustawiacza pracującego przy podciąganiu i przepychaniu wagonów od strony
kozłów oporowych, o rozpoczętym przeładunku ładunku niebezpiecznego obowiązany
jest powiadomić bezpośrednio lub przez operatora punktu ładunkowego BTZ,
koordynator ds. przeładunku BTZ. O zakończeniu pracy manewrowej operator punktu
ładunkowego BTZ bezpośrednio lub przez koordynatora ds. przeładunku BTZ
powiadamia kierownika zmiany Koole a ten rozpoczyna kontynuację rozładunku lub
załadunku statku. Po zakończeniu pracy manewrowej postój wagonów w strefie
ochronnej jest dozwolony.
Przed wyjazdem z torów PKP PLK S.A. na tor nr 515 II strefy Nabrzeża Indyjskiego i
dalej torem nr 451 na tory III strefy Nabrzeża Stanów Zjednoczonych lub na tor nr 2
KARNSTENSEN, ustawiacz omawia plan pracy manewrowej z koordynatorem ZMPG.
Koordynator ZMPG daje zgodę na jazdę, gdy w III strefie Nabrzeża Stanów
Zjednoczonych lub na KARNSTENSEN i na torze nr 515 nie znajduje się inna
lokomotywa i jeśli nie wyraził zgody na jazdę z torów I strefy Nabrzeża Indyjskiego, w
tym z Nabrzeża Rotterdamskiego, oraz z toru nr 546 lub 547 (komunikacyjne z
Nabrzeża Polskiego). Na jazdę w kierunku Nabrzeża po torach okręgu zwrotnicowego
P15, ustawiacz musi otrzymać zgodę od zwrotniczego posterunku P15.
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Kierownik manewrów pracując w I strefie Nabrzeża Indyjskiego, III strefie Stanów
Zjednoczonych lub na torze nr 2 bocznicy KARNSTENSEN może przy przestawianiu
lub łączeniu wagonów wyjeżdżać i dojeżdżać:
 z toru nr 501 tylko do ukresu rozjazdu nr 689,
 z toru nr 502 i 503 tylko do ukresu rozjazdu nr 703,
 z toru nr 515 tylko do ukresu rozjazdu nr 546,
 na torze nr 2 KARNSTENSEN tylko do ukresu rozjazdu nr 725.
Miejsc tych nie można przekraczać również w oczekiwaniu na wyjazd z Nabrzeży lub
bocznicy KARNSTENSEN. Na przejazd poza ukres powyższych rozjazdów
każdorazowo wymagana jest zgoda koordynatora ZMPG. Na przejazd poza ukres
rozjazdu nr 546, ustawiacz oprócz zgody koordynatora ZMPG, musi uzyskać zgodę
zwrotniczego posterunku P15.
10) Koordynator ZMPG wyraża zgodę na wyjazd z poszczególnych Nabrzeży po
uzgodnieniu jazd ze zwrotniczym posterunku P15 w kolejności zgłoszeń
poszczególnych przewoźników. Jednoczesne wyjazdy i wjazdy z i na Nabrzeża: III
strefy Stanów Zjednoczonych, Indyjskiego, Rotterdamskiego i Polskiego z torów nr 546
i 547, z uwagi na krzyżujące się drogi przebiegu są zabronione. Tory PKP PLK S.A. od
nr 140 do nr 150 w okręgu zwrotnicowym P14 – P15 są nieprzejezdne.
11) Ze względu na fakt, że tory nr 501, 502 i 503 służą do obsługi zarówno BTZ jak i
Koole, a tor nr 503 na odcinku od ukresu rozjazdu nr 703 do ukresu rozjazdu nr 711
dodatkowo Spółce KARNSTENSEN, każdy ruch lokomotyw obsługujących te
terminale wymaga wzajemnych uzgodnień pomiędzy ustawiaczami. Na żądanie
ustawiacza lokomotywy obsługującej tory nr 1 i 2 na terminalu Koole, ustawiacz
lokomotywy obsługującej BTZ jest obowiązany umożliwić wyjazd z toru nr 1 lub 2 z
wykorzystaniem torów nr 502 i 503, w tym toru nr 503, gdy nie pracuje
KARNSTENSEN.
9)

12) Jeżeli na torze nr 504 Spółka Speed wykonuje czynności przeładunkowe a zajdzie
konieczność dokonania obsługi terminala BTZ lub Koole, Koordynator ZMPG by
umożliwić tę obsługę wykonuje następujące czynności:
a. Ustawiaczowi zamawiającemu jazdę z torów stacyjnych na Nabrzeże Indyjskie
poleca czekać.
b. Po rozmowie z ustawiaczem nawiązuje łączność z dysponentem Speed
nadzorującym pracę dźwigów pracujących przy przeładunku, informując go o
mającej się odbyć jeździe. Zobowiązuje dysponenta do przerwania pracy i
przestawienia wagonów wraz z lokomotywą na nabrzeże Rotterdamskie poza
ukres rozjazdu nr 689. Poleca natychmiastowe oczyszczenie toru nr 504 ze złomu
lub innych ładunków przeładowywanych luzem narzuconych na tor i pobocze
podczas wykonywania prac przeładunkowych. Dysponent po zwolnieniu i
oczyszczeniu toru powiadamia koordynatora, że po torze nr 504 można jechać.
Powiadomienia może dokonać przez ustawiacza pracującego przy wagonach i
lokomotywie przewoźnika. Fakt uzgodnienia wraz z godziną i nazwisko
dysponenta (ustawiacza) koordynator ZMPG zapisuje w dzienniku rozmów
telefonicznych R138.
c. W przypadku gdy na terminalu BTZ od strony kozłów oporowych na torach nr 501
– 503 stoi lub pracuje lokomotywa przy podciąganiu ładowanych lub
rozładowywanych wagonów, koordynator ZMPG przez radiotelefon nawiązuje
łączność z ustawiaczem tej lokomotywy, informując go o mającej się odbyć torem
nr 504 obsłudze terminalu Koole lub BTZ. Podczas rozmowy zobowiązuje
ustawiacza do nie przekraczania rozjazdu nr 721. Ustawiacz potwierdza przyjęcie
informacji do wiadomości podając swoje nazwisko. Fakt uzgodnienia wraz z
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godziną (tj. zgłoszenie ustawiacza, że stoi przed rozjazdem nr 721) i nazwisko
ustawiacza koordynator ZMPG zapisuje w dzienniku rozmów telefonicznych R138.
d. Po wykonaniu powyższych czynności koordynator ZMPG informuje ustawiacza
lokomotywy przewoźnika przygotowującego się do obsługi torem nr 504 o
miejscach postoju lokomotyw: pracującej przy wagonach Speed i na terminalu
BTZ. Podczas pracy lokomotywy przy przeładunku prowadzonym przez BTZ i
równocześnie wykonywanej pracy przez lokomotywę na rzecz Spółki Koole
zabrania się wykonywania przeładunku na torze nr 504.
e. Następnie po wykonaniu powyższego, koordynator ZMPG informuje telefonicznie
zwrotniczego posterunku P15 i wyraża zgodę na jazdę torem nr 504. Ustawiacz
lokomotywy jadącej torem nr 504 zatrzymuje grupę manewrową przed rozjazdem
nr 546 i przed zatrzymaniem ruchu pojazdów na przejeździe w km 206,099
upewnia się, że lokomotywa wraz z wagonami na Speed stoi przed ukresem
rozjazdu nr 689 a ustawiacz przy tej lokomotywie został powiadomiony o jeździe
na Nabrzeże torem nr 504. Po wjechaniu na Nabrzeże Indyjskie na wysokość
początku rozjazdu nr 704, skład manewrowy zatrzymuje ponownie i poprzez
radiotelefon lub kontakt osobisty nawiązuje łączność z ustawiaczem lokomotywy
stojącej na BTZ. Dalsze manewry można wykonywać po wzajemnym
porozumieniu się pracowników. Ponowna praca przy rozładunku wagonów na
Speed do czasu wyjazdu składu manewrowego z Nabrzeża poza przejazd w km
206,099 jest zabroniona. Wyjazd z toru nr 501 poza ukres rozjazdu nr 689 a z toru
nr 502 lub 503 poza ukres rozjazdu nr 703, może nastąpić po otrzymaniu zgody od
koordynatora ZMPG.
13) Podczas ciągłego załadunku zboża dokonywanego na terminalu BTZ, celem
wyciągania wagonów w kierunku stacji, pracę przeładunkową na torze nr 504 przerywa
się cyklicznie co 4 godziny dla umożliwienia wyciągania wagonów z toru nr 502 w
kierunku posterunku P15 na tory PKP PLK S.A.. Przerwania pracy dźwigów do
koordynatora ZMPG przez radiotelefon żąda ustawiacz pracujący na terminalu BTZ.
Ustawiacz polecenie wyciągnięcia wagonów na stację otrzymuje od koordynatora ds.
przeładunków BTZ. Po otrzymania takiego żądania koordynator ZMPG wstrzymuje
pracę na Speed z zachowaniempowyższych zasad, a wagony z toru nr 504 muszą być
usunięte wraz z jego sprzątnięciem od momentu przekazania polecenia do momentu
zgłoszenia jego przejezdności w przeciągu 30 minut.
14) Ustawiacz może wyjechać z I strefy Nabrzeża Indyjskiego każdorazowo po otrzymaniu
zgody od koordynatora ZMPG i upewnieniu się, że lokomotywa wraz z wagonami
Speed stoi na Nabrzeżu Rotterdamskim przed ukresem rozjazdu nr 689 a ustawiacz
pracujący na rzecz Speed, o wyjeździe z Nabrzeża został poinformowany.
10. Nabrzeże Stanów Zjednoczonych
1)

Ruch kolejowy pomiędzy II i III strefą Nabrzeża Stanów Zjednoczonych a torami PKP
PLK S.A. odbywa się na podstawie telefonicznego omówienia planu manewrów oraz
każdorazowego radiotelefonicznego uzgadniania jazd pomiędzy zwrotniczym
posterunku P15 a koordynatorem ZMPG. Kolejność wykonywanych uzgodnień:
a. Ustawiacz przewoźnika zgłasza koordynatorowi ZMPG gotowość i pyta o zgodę na
wjazd ze stacji na Nabrzeże i omawia z nim plan pracy.
b. Koordynator ZMPG w zależności od sytuacji wyraża zgodę lub informuje
ustawiacza o terminie i warunkach uzyskania zgody na jazdę.
c. Koordynator po wyrażeniu zgody na jazdę manewrową informuje o swojej decyzji
zwrotniczego posterunku P15.
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d. Ustawiacz zamawia drogę przebiegu u zwrotniczego posterunku P15, który po jej
ułożeniu podaje sygnał zezwalający a ustawiacz uruchamia jazdę w kierunku
Nabrzeża.
Koordynator może dać zgodę na obsługę II strefy Nabrzeża Stanów Zjednoczonych
przez zwrotniczego posterunku P15, jeśli na Nabrzeżu nie pracuje inna lokomotywa i
jeśli nie wyraził wcześniej zgody na jazdę grupy manewrowej z Nabrzeża Czeskiego
lub Rumuńskiego.
3) Koordynator ZMPG może dać zgodę na jazdę do III strefy Nabrzeża Stanów
Zjednoczonych przez zwrotniczego posterunku P15, gdy na torach tej strefy i na
KARNSTENSEN oraz torze nr 515 nie odbywa się praca manewrowa innej lokomotywy
i jeśli nie dał zgody na wyjazd z Nabrzeża Rotterdamskiego, Indyjskiego lub z toru nr
546 czy też 547.
4) Ustawiacz pracując w II strefie Nabrzeża może przy przestawianiu lub łączeniu
wagonów z torów nr 441 lub 442 wjeżdżać na tor nr 436 i 435 lub bezpośrednio na tor
nr 435 poza rozjazd nr 804 i dojeżdżać tym torem tylko do ukresu rozjazdu nr 763.
Pracując w III strefie Nabrzeża z toru nr 452 lub 451 można wjeżdżać na tor nr 515 i
dojeżdżać nim tylko do ukresu rozjazdu nr 546. Przejazd poza te miejsca wymaga
każdorazowej zgody koordynatora ZMPG.
5) Koordynator może zezwolić na wyjazd z II strefy Nabrzeża Stanów Zjednoczonych,
jeżeli wcześniej nie wyraził zgody na wyjazd lub wjazd z Nabrzeża Czeskiego i
Rumuńskiego. Ustawiacz przed rozpoczęciem jazdy obowiązany jest uzyskać od
zwrotniczego posterunku P15 zgodę na wjazd na tory PKP PLK S.A., a w następnej
kolejności wstrzymać ruch samochodów, rowerów i pieszych na przejeździe w ciągu
ulicy Czechosłowackiej. W każdym przypadku w pierwszej kolejności wstrzymuje ruch
na ścieżce rowerowej, chodniku i tej połowy jezdni, która znajduje się bliżej
wtaczanego na przejazd taboru. Po zatrzymaniu składu przed drugą połową jezdni
zatrzymuje ruch na drugiej połowie jezdni i przylegającym do niej chodniku oraz
ścieżce rowerowej. Przejazd przez przejazd dwoma etapami pozwoli wyeliminować
przypadki lekceważenia sygnału D7 „Stój” podawanego przez ustawiacza tarczką do
zatrzymywania pojazdów a w porze ciemnej latarką z czerwonym światłem przez
rowerzystów i kierowców.
6) Koordynator może zezwolić na wyjazd z III strefy Nabrzeża Stanów Zjednoczonych
jeżeli wcześniej nie wyraził zgody na wyjazd lub wjazd z Nabrzeża: w I strefę Nabrzeża
Indyjskiego, na Nabrzeże Rotterdamskie lub tor nr 546 i 547. Ustawiacz przed
wyjazdem z toru nr 515 na tory PKP PLK S.A. musi uzyskać zgodę od zwrotniczego
posterunku P15.
11. Nabrzeże Czeskie
2)

1) Ruch kolejowy pomiędzy Nabrzeżem Czeskim a torami PKP PLK S.A. odbywa się na
podstawie telefonicznego omówienia planu manewrów oraz każdorazowego
radiotelefonicznego uzgadniania jazd pomiędzy zwrotniczym posterunku P15 a
koordynatorem ZMPG, w kolejności:
a. Ustawiacz przewoźnika zgłasza koordynatorowi ZMPG gotowość i pyta o zgodę na
wjazd ze stacji na Nabrzeże i omawia z nim plan pracy manewrowej.
b. Koordynator ZMPG w zależności od sytuacji wyraża zgodę lub informuje
ustawiacza o terminie i warunkach otrzymania zgody na jazdę.
c. Koordynator o wyrażeniu zgody na jazdę manewrową informuje zwrotniczego
posterunku P15.
d. Ustawiacz zamawia drogę przebiegu u zwrotniczego posterunku P15 i po jej
ułożeniu zwrotniczy podaje sygnał zezwalający a ustawiacz uruchamia jazdę w
kierunku Nabrzeża.
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Koordynator może dać zgodę na obsługę na pośrednictwem zwrotniczego
posternunku P15, jeśli na Nabrzeżu Czeskim i Rumuńskim nie pracuje inna
lokomotywa i jeśli nie wyraził wcześniej zgody na jazdę grupy manewrowej z II strefy
Nabrzeża Stanów Zjednoczonych.
3) Ustawiacz jadąc w kierunku Nabrzeża Czeskiego obowiązany jest zatrzymać
skład manewrowy lub lokomotywę luzem, jeżeli jedzie bez wagonów, przed rozjazdem
nr 761. Po zatrzymaniu składu udaje się na posterunek wartowniczy przy ulicy
Rumuńskiej. Pobiera za pokwitowaniem klucz od wykolejnicy Wk1 zamontowanej w
torze nr 421 pomiędzy rozjazdem nr 763 a rozjazdem nr 841. Następnie zdejmuje
wykolejnicę z toru i sprawdza czy pracownik OT zdjął wykolejnicę Wk2 zamontowaną w
tym samym torze za ukresem rozjazdu nr 841. Po wykonaniu powyższego oraz
wstrzymaniu ruchu rowerów, pieszych i samochodów na przejeździe w ciągu ul.
Czechosłowackiej. W każdym przypadku w pierwszej kolejności wstrzymuje ruch na
ścieżce rowerowej, chodniku i tej połowy jezdni, która znajduje się bliżej wtaczanego
składu na przejazd. Po zatrzymaniu składu przed drugą połową jezdni wstrzymuje ruch
na drugiej połowie jezdni i przylegającym do niej chodniku oraz ścieżce rowerowej i
uruchamia skład lub lokomotywę na Nabrzeże.
4) Ustawiacz pracując na Nabrzeżu może wyciągać wagony i dojeżdżać z nimi tylko do
ukresu rozjazdu nr 841. Przejazd poza ukres wymaga każdorazowej zgody
koordynatora ZMPG.
5) Koordynator może zezwolić na wyjazd z Nabrzeża Czeskiego, jeżeli wcześniej nie
wyraził zgody na wyjazd lub wjazd w II strefę Nabrzeża Stanów Zjednoczonych. Jeżeli
nie ma przeszkód, zezwala ustawiaczowi na jazdę. Ustawiacz przed rozpoczęciem
jazdy obowiązany jest uzyskać od zwrotniczego posterunku P15 zgodę na wjazd na
tory PKP PLK S.A.. W następnej kolejności musi upewnić się, czy wykolejnica Wk1 jest
zdjęta z toru i czy należy wstrzymać ruch rowerów, pieszych i samochodów na
przejeździe w ciągu ul. Czechosłowackiej oraz przejściu dla pieszych przed bramą
kolejową nad rozjazdem nr 841 (przejście dla pasażerów promu Finnlines). Po
wyjeździe z Nabrzeża Czeskiego ustawiacz zatrzymuje skład manewrowy poza
wykolejnicą Wk1 i zakłada ją na tor, po czym oddaje za pokwitowaniem klucz od
wykolejnicy na posterunek wartowniczy. Wykolejnicę Wk2 obowiązany jest nałożyć na
tor pracownik OT. Dalszą jazdę ustawiacz uzgadnia z pracownikami kolejnych
posterunków nastawczych.
12. Nabrzeże Rumuńskie
2)

1) Ruch kolejowy pomiędzy Nabrzeżem Rumuńskim a torami PKP PLK S.A. odbywa się
na podstawie telefonicznego omówienia planu manewrów oraz każdorazowego
radiotelefonicznego uzgadniania jazd pomiędzy zwrotniczym posterunku P15 a
koordynatorem ZMPG w kolejności:
a. Ustawiacz przewoźnika zgłasza koordynatorowi ZMPG gotowość i pyta o zgodę na
wyjazd ze stacji na Nabrzeże i omawia plan pracy manewrowej.
b. Koordynator ZMPG w zależności od sytuacji wyraża zgodę lub informuje
ustawiacza o terminie i warunkach otrzymania zgody na jazdę.
c. Koordynator o wyrażeniu zgody na jazdę manewrową informuje zwrotniczego P15.
d. Ustawiacz zamawia drogę przebiegu u zwrotniczego posterunku P15, który po jej
ułożeniu podaje sygnał zezwalający a ustawiacz uruchamia jazdę w kierunku
Nabrzeża.
2) Koordynator ZMPG może dać zgodę na obsługę za pośrednictwem zwrotniczego
posterunku P15, jeśli na Nabrzeżu Rumuńskim i Czeskim nie pracuje inna lokomotywa
i jeśli nie wyraził wcześniej zgody na jazdę grupy manewrowej z II strefy Nabrzeża
Stanów Zjednoczonych.
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3) Ustawiacz jadąc w kierunku I strefy Nabrzeża Rumuńskiego obowiązany jest
zatrzymać skład manewrowy lub lokomotywę luzem, jeżeli jedzie bez wagonów, przed
rozjazdem nr 761. Po zatrzymaniu składu udaje się na posterunek wartowniczy przy
ulicy Rumuńskiej. Pobiera za pokwitowaniem klucz od wykolejnicy Wk1 zamontowanej
w torze nr 421 pomiędzy rozjazdem nr 763 a rozjazdem nr 841 i zobowiązany jest do
sprawdzenia, czy przy Nabrzeżu Rumuńskim nie stoi lub nie dopływa do niego prom
samochodowy i czy na pachołach cumowniczych nie są rozciągnięte lub rozciągane
przez tory nr 401, 402 i 403 liny cumownicze. Jeżeli liny są rozciągnięte, możliwy jest
wjazd tylko na tor nr 401. Następnie zdejmuje wykolejnicę Wk1 z toru nr 421. Po
wykonaniu tych czynności oraz wstrzymaniu ruchu rowerowego, pieszego i
samochodowego na przejeździe w ciągu ulicy Czechosłowackiej [w każdym przypadku
w pierwszej kolejności wstrzymuje ruch na ścieżce rowerowej chodniku i tej połowy
jezdni która znajduje się bliżej wtaczanego na przejazd taboru. Po zatrzymaniu składu
przed drugą połową jezdni zatrzymuje ruch na drugiej połowie jezdni i przylegającym
do niej chodniku oraz ścieżce rowerowej wprowadza skład lub lokomotywę na
Nabrzeże. Ustawiacz jadący w kierunku II strefy Nabrzeża Rumuńskiego obowiązany
jest zatrzymać skład manewrowy lub lokomotywę luzem, również przed rozjazdem nr
761. Po zatrzymaniu składu lub lokomotywy luzem udaje się do wykolejnicy Wk3,
zamontowanej w torze nr 413 za rozjazdem nr 761 i zdejmuje ją z toru. Po wykonaniu
powyższego wstrzymuje w sposób opisany wyżej ruch na przejeździe w ciągu ul.
Czechosłowackiej, wjeżdża na Nabrzeże.
4) Ustawiacz pracując na Nabrzeżu może wyciągać wagony i dojeżdżać z nimi tylko do
ukresu rozjazdu nr 842 w I strefie i do ukresu rozjazdu nr 761 w II strefie Nabrzeża.
Przejazd poza ww. miejsca wymaga każdorazowej zgody koordynatora ZMPG.
5) Koordynator może zezwolić na wyjazd z Nabrzeża Rumuńskiego jeżeli wcześniej nie
wyraził zgody na wyjazd lub wjazd z lub na II strefę Nabrzeża Stanów Zjednoczonych.
Jeżeli nie ma przeszkód zezwala ustawiaczowi na jazdę. Ustawiacz przed
rozpoczęciem jazdy obowiązany jest uzyskać od zwrotniczego posterunku P15 zgodę
na wjazd w tory PKP PLK S.A..
Przy wyjeździe z I strefy - ustawiacz po otrzymaniu od zwrotniczego zgody, przed
rozpoczęciem jazdy, obowiązany jest w sposób opisany wyżej, wstrzymać ruch
rowerowy, pieszy i samochodowy w ciągu ulicy Czechosłowackiej oraz przejściu dla
pieszych przed bramą kolejową nad rozjazdem nr 841 (przejście dla pasażerów promu
Finnlines) i upewnić się, że Wk 1 jest zdjęta z toru.
Przy wyjeździe z II strefy - ustawiacz po otrzymaniu od zwrotniczego zgody, przed
rozpoczęciem jazdy, obowiązany jest wstrzymać ruch rowerowy, pieszy i
samochodowy na przejeździe w ciągu ulicy Czechosłowackiej i upewnić się, że
wykolejnica Wk3 jest zdjęta z toru. Po wyjeździe z I strefy Nabrzeża Rumuńskiego
ustawiacz zatrzymuje tabor poza wykolejnicą Wk1 i zakłada ją na tor, po czym oddaje
za pokwitowaniem klucz od wykolejnicy na posterunek wartowniczy. Po wyjeździe z II
strefy Nabrzeża Rumuńskiego zatrzymuje tabor poza wykolejnicą Wk3 i zakłada ją na
tor. Dalszą jazdę ustawiacz uzgadnia z pracownikami kolejnych posterunków
nastawczych.
13. Nabrzeże Helskie Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT
1) Na Nabrzeżu Helskim znajduje się posterunek nastawczy „BCT” obsługiwany przez
nastawniczego ZMPG, który kieruje ruchem kolejowym w pierwszym okręgu
nastawczym obejmującym grupę torów GPK. Drugi okręg nastawczy stanowiący
pozostałe tory, na których kieruje pracą manewrową ustawiacz przewoźnika
kolejowego obsługującego terminal. Na terminalu jednocześnie mogą pracować dwie
lokomotywy manewrowe różnych przewoźników. Za bezpieczeństwo pracy
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manewrowej wykonywanej na terminalu odpowiadają: kierujący manewrami
nastawniczy w swoim okręgu nastawczym „BCT” oraz kierownicy manewrów
przewoźników kolejowych, a o kolejności jazd manewrowych na terminalu decyduje
Planer Obsługi Kolei BCT.
2) Ustawiacz lokomotywy planującej obsługę terminalu BCT, przed wyjazdem ze stacji
i wjazdem na tor nr 201 lub 101 obowiązany jest sprawdzić u dyżurnego ruchu GPF
czy na terminalu nie odbywa się praca manewrowa innej lokomotywy:
 Sposób postępowania ustawiacza w przypadku, gdy na terminalu nie ma
lokomotywy:
a. Ustawiacz poprzez radiotelefon trankingowy (portowy) na kanale oznaczonym na
wyświetlaczu radiotelefonu symbolem [koordynator] wywołuje planera BCT.
Informuje go, że jest gotowy do wyjazdu ze stacji na terminal a radiotelefon
pozostawia na nasłuchu na kanale [koordynator] lub, że go przełącza na kanał
przeznaczony dla jego grupy manewrowej.
b. Następnie, jeżeli zamierza jechać torem nr 201, omawia plan pracy manewrowej
z nastawniczym GPD a ten uzgadnia jazdę z dyżurnym ruchu GPF.
c. Dyżurny ruchu GPF wydaje zgodę na jazdę tylko wtedy, gdy na powyższe zgodzi
się planer BCT. Łączność pomiędzy dyżurnym ruchu GPF a planerem BCT
zapewniają radiotelefony trankingowe (portowe) oraz telefon.
d. Wyjazd z torów GPD odbywa się na sygnał podany przez nastawniczego GPD.
Po torze nr 201 ustawiacz dojeżdża do wskaźnika W4 ustawionego z prawej
strony toru przed wykolejnicą Wk13. Po zatrzymaniu się ustawiacz udaje się do
nastawniczego GPE u którego pobiera klucze od Wk13+(571+) i Wk6+(572+).
Następnie układa drogę przebiegu, rozjazdy nr 571 i 572 zamyka w położeniu
przełożonym i wjeżdża torem nr 38 na bocznicę.
 Sposób postępowania ustawiacza w przypadku, gdy na terminalu pracuje już inna
lokomotywa:
a. Ustawiacz przez radiotelefon trankingowy (portowy) wywołuje planera BCT i
powiadamia go, że jest gotowy do jazdy. Planer w porozumieniu z ustawiaczem
lokomotywy pracującej na terminalu podejmuje decyzję czy druga lokomotywa
ma czekać na stacji czy wjechać na terminal. Decyzję przekazuje obu
ustawiaczom.
b. Jeżeli planer zdecydował, że druga lokomotywa ma wjechać na terminal to o
swojej decyzji powiadamia dyżurnego ruchu posterunku GPF wyrażając zgodę
na jazdę. W tym czasie ustawiacz tej lokomotywy zobowiązany jest nawiązać
łączność z ustawiaczem pracującym na terminalu BCT. Po nawiązaniu łączności,
radiotelefonem trankingowym (portowym) na kanale wskazanym przez planera
BCT, uzgadnia z nim warunki wjazdu. (numer toru na który ma wjechać i do
którego miejsca oraz miejsce pracy lub postoju lokomotywy przebywającej na
BCT)
c. Po wykonaniu powyższego ustawiacz drugiej lokomotywy zamawia jazdę na tor
nr 201 u nastawniczego posterunku GPD lub na tor nr 101 u dyżurnego ruchu
posterunku GPF, w zależności od faktu, którym torem na terminal BCT wjechała
pierwsza lokomotywa. Wjazd drugiej musi się odbyć tym samym torem.
Nastawniczy posterunku GPD po otrzymaniu od dyżurnego ruchu posterunku
GPF zgody na powyższą jazdę (dotyczy jazdy torem nr 201), podaje
ustawiaczowi i maszyniście odpowiedni sygnał. Dyżurny ruchu posterunku GPF
wydaje zgodę na jazdę tylko wtedy, gdy na powyższe zgodzi się planer BCT.
Jadąc torem nr 201 dojeżdża do wskaźnika W4 ustawionego z prawej strony toru
przed wykolejnicą Wk13. Następnie po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia drogi
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

14.

przebiegu, wjeżdża na terminal w rejon GPK, dalsze manewry wykonywane są
po wzajemnym porozumieniu się dwóch ustawiaczy.
Kolejność wyjazdu poszczególnych lokomotyw luzem lub z wagonami, ustawiacze
uzgadniają po wzajemny porozumieniu się. Ustawiacz wyjeżdżający jako pierwszy
informuje o powyższym planera. Ustawiacz drugiej lokomotywy zarządza wyjazd z BCT
dopiero po upewnieniu się, że pierwsza wjechała na stację i tor nr 201 lub 101 jest
wolny. wyjazd musi nastąpić tym samym torem.
Postępowanie przed wyjazdem z bocznicy.
Ustawiacz pierwszej wyjeżdżającej lokomotywy zatrzymuje się przed wskaźnikiem W4
ustawionym z prawej strony toru nr 38 przed wykolejnicą Wk6. Po sprawdzeniu
prawidłowości ułożenia drogi przebiegu wjeżdża na tor nr 201. Po otrzymaniu sygnału
zezwalającego na jazdę na Tm201 wjeżdża na stację. Wyjeżdżający z bocznicy
ustawiacz drugiej lokomotywy zatrzymuje się również przed wskaźnikiem W4
ustawionym z prawej strony toru nr 38 przed wykolejnicą Wk6. Sprawdza prawidłowość
ułożenia drogi przebiegu i wjeżdża na tor nr 201. Zatrzymuje się przed tarczą
manewrową Tm201 i przywraca zwrotnice oraz wykolejnice do położenia zasadniczego.
Udaje się na posterunek GPE i zwraca nastawniczemu klucze od Wk6+(572+) oraz
Wk13+(571+). W następnej kolejności uzgadnia wjazd na stację z nastawniczym
posterunku GPD. Nastawniczy o ukończeniu pracy i wyjeździe poszczególnych
lokomotyw z terminalu BTC informuje dyżurnego ruchu posterunku GPF a ustawiacze
powiadamiają planera BCT.
Wszystkie zgłoszenia ze strony ustawiaczy oraz wydane ustawiaczom polecenia
powinny być przez planera obsługi kolei BCT zapisane w dzienniku rozmów
telefonicznych z wyraźnym zaznaczeniem nazwiska ustawiacza oraz godziny i minuty
przeprowadzenia rozmowy.
Jeżeli podczas wykonywanej pracy manewrowej zajdzie potrzeba jazdy kolejnej
lokomotywy, np. w kierunku Gdyni Port Oksywia, dyżurny ruchu posterunku GPF żąda
zwrotu kluczy od ustawiacza drugiej lokomotywy. Wywołany przez dyżurnego ruchu
ustawiacz nawiązuje łączność z ustawiaczem pierwszej lokomotywy i uzgadnia z nim,
który z nich zjedzie z terminalu i po przywróceniu zwrotnic oraz wykolejnic do położenia
zasadniczego zwróci klucze nastawniczemu posterunku GPE. Polecenie dyżurnego
ruchu powinno być wykonane niezwłocznie. Ustawiacz lokomotywy wyjeżdżającej o
decyzji dyżurnego poinformuje planera BCT.
Zabrania się wjazdu na terminal lokomotyw nie włączonych w sieć łączności radiowej
trankingowej (portowej).
W przypadku stwierdzenia wjazdu na terminal lokomotywy bez radiotelefonu
pracującego w sieci łączności trankingowej, planer BCT wstrzymuje wjazd drugiej
lokomotywy do czasu wyjazdu lokomotywy bez właściwego radiotelefonu. O powyższym
planer BCT obowiązany jest powiadomić Dział Głównego Dyspozytora ZMPG, celem
przeprowadzenia interwencji u przewoźnika.
Terminal CTL

1) Zasadą prowadzenia ww. ruchu kolejowego jest telefoniczne uzgadnianie jazd pomiędzy
ustawiaczem a zwrotniczym posterunku P15.
2) Na bazie CTL nie ma posterunku nastawczego kierującego ruchem kolejowym.
Ustawiaczowi przewoźnika zgodę na wjazd i wyjazd z bazy wydaje zwrotniczy
posterunku P15.
3) Zwrotniczy posterunku P15 po ułożeniu drogi przebiegu zezwala na wjazd bez względu
na ilość lokomotyw pracujących czy też znajdujących się na terminalu.
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4) Ustawiacz przewoźnika jadący na terminal, przed wyjazdem od strony posterunku P15
obowiązany jest przez radiotelefon nawiązać łączność z ustawiaczem (ustawiaczami)
pracującymi na terminalu i uzgodnić z nimi warunki wjazdu. Za bezpieczeństwo
wykonywanej pracy manewrowej odpowiada ustawiacz wykonujący tę pracę.
5) Do nawiązywania łączności pomiędzy poszczególnymi ustawiaczami służy kanał
oznaczony na wyświetlaczach poszczególnych radiotelefonów – symbolem ,,PZOW”
(łączność radiowa trankingowa)
6) Kolejność wyjazdu lokomotyw z terminala, ustawiacze realizują po wzajemnym
wcześniejszym uzgodnieniu.
§ 28
1.
2.

3.
4.

5.
6.

PRZEKŁADANIE ZWROTNIC I WYKOLEJNIC

W okręgu nastawczym BCT na Nabrzeżu Helskim, układanie dróg przebiegów odbywa się
elektrycznie, zdalnie z nastawni „BCT” przez personel ZMPG.
Po każdorazowym uzgodnieniu jazdy z koordynatorem ZMPG lub dyżurnym ruchu
posterunku GPF podczas obsługi terminalu BCT i po uzyskaniu zezwolenia na jazdę
odpowiednio od koordynatora ZMPG, zwrotniczego „BCT” czy też dyżurnego ruchu
posterunku GPF, drogę przebiegu w granicach bocznicy ZMPG układają: w pierwszym
okręgu nastawczym nastawniczy „BCT”, w drugim drużyny manewrowe.
W pozostałych okręgach na terenie bocznicy przekładanie zwrotnic i wykolejnic należy do
obowiązku drużyny manewrowej przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę.
Przed przystąpieniem do wykonywania manewrów pracownicy drużyn manewrowych
powinni sprawdzić stan zajętości torów, po których planują jazdę, czystość żłobków w
torach zabudowanych, prawidłowość i dokładność działania rozjazdów, przez które tabor
ma być przetaczany, a w szczególności, czy nie ma przeszkód grożących wykolejeniem
taboru. Sprawdzić należy stan przylegania iglic do opornic i prawidłowość działania
zamknięć nastawczych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość i stan torów w zabudowie betonowej, w
tym czystość rowków.
Po zakończeniu
manewrów zwrotnice rozjazdów należy przełożyć do położenia
zasadniczego. W zwrotnicach posiadających przeciwwagi jej biała połowa z dwoma
czerwonymi paskami powinna znajdować się u góry. Rozjazdy w płycie żelbetowej
z zabudowaną przestrzenią pomiędzy szynami, które nie posiadają przeciwwag
przestawia się przy pomocy łomika.
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ROZDZIAŁ IV.
WARUNKI TECHNICZNE OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ
§ 29
1.

PODSTAWIANIE WAGONÓW NA BOCZNICĘ KOLEJOWĄ

Każdorazowe wjazdy i wyjazdy na bocznicę odbywają się po dokonaniu uzgodnień
drużyny manewrowej z pracownikiem posterunku właściwym dla danego Nabrzeża
1) Nabrzeże Śląskie
a. Wagony z torów rozrządowo - odstawczych, znajdujących się w rejonie
manewrowym P6, na tory ładunkowe Nabrzeża wstawiają przewoźnicy.
b. Wagony podstawiane na terminal LPG mogą być wyłącznie pchane a zabierane z
terminala ciągnięte. Jazda z wagonami z rejonu manewrowego P6 na tory
ładunkowe nr 714 i 716 odbywa się torem dojazdowym nr 701 i komunikacyjnym
nr 714. Przed rozpoczęciem rozładunku statku, ustawiacz podstawia na każdy z
torów nr 714 i 716 po 4 wagony próżne a na wolny tor Nabrzeża Śląskiego z grupy
torów nr 711 – 713 lub 715 wstawia kolejne 12 wagonów dla zabezpieczenia
ciągłości rozładunku, co powinno być wcześniej uzgodnione z dyspozytorem HES
Gdynia. Po podstawieniu wagonów lokomotywa przewoźnika wyjeżdża poza
bramę terminala i stoi do dyspozycji mistrza przeładunku ALPETROL. Przy
obsłudze Terminala LPG należy przestrzegać postanowień zawartych w zasadach
obsługi punktu ładunkowego ALPETROL.
c. Wagony podstawiane dla Spółki HES Gdynia na torach ładunkowych mogą być
ciągnięte lub pchane w zależności od liczby wagonów w składzie manewrowym i
stanu zajętości torów ładunkowych.
2)

Nabrzeże Szwedzkie
a. Wagony podstawiane na I strefę Nabrzeża dla HES Gdynia w zależności od ilości i
miejsca podstawienia mogą być ciągnięte lub pchane a dla BBM tylko pchane.
b. Do rozładunku na terminalu BBM w I strefie Nabrzeża ustawiacz z torów rejonu
manewrowego P6 może zabrać jednorazowo maksymalnie 34 wagony serii
,,Tads”, lub 30 w przypadku, gdy na torze nr 645 na wysokości hali magazynowej
nr „B” stoją na całej 60 metrowej długości wagony z nawozami w opakowaniach
BigBag lub opróżnione po nawozach. Wpycha je na tor nr 645 aż do ostatniej
przed kozłami oporowymi drogi przeciwpożarowej i pozostawia na całej jego
długości do ukresu rozjazdu nr 288 - 22 wagony lub 18 w przypadku jw. Pozostałą
grupę 12 wagonów przez rozjazd nr 288 przestawia na tor rozładunkowy nr 646.
Po ich rozładowaniu wyciąga wagony i dojeżdża z nimi do grupy stojącej na torze
nr 645. Kolejne 12 wagonów łączy z rozładowanymi i wyciąga poza rozjazd nr 288.
Po przestawieniu zwrotnicy rozjazdu nr 288 wpycha 12 wagonów ładownych na tor
nr 646 do rozładunku. W powyższy sposób postępuje aż do rozładowania
ostatniego wagonu. Podciągania wagonów podczas rozładunku dokonuje w
sposób opisany w zasadach obsługi punktu ładunkowego Spółki portowej BBM.
c. Do rozładunku na torach nr 641, 642 i 645 na wysokości hali magazynowej nr „B”
w I strefie Nabrzeża ustawiacz z torów rejonu manewrowego P6 może
jednorazowo zabrać 9 wagonów z opakowaniami BigBag serii „Res” na tor nr 641 i
642 wpycha je torem nr 642 i przez rozjazd nr 290 ustawia po 3 na każdym torze.
Z pozostałymi 3 wagonami wycofuje się za rozjazd nr 273 lub 274, a następnie
torem nr 645 wpycha je na stanowisko rozładunkowe aż na wysokość magazynu
„B”. Wagony rozładowuje się żurawiem „Sonnebogen” ustawionym na torze nr
643. Wagony i żuraw na każdym z torów powinny być osłonięte tarczami D1 „Stój”
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3)

ustawionymi w osi torów w odległości 20 metrów od wagonów a na torze nr 643 na
tej samej wysokości co pozostałe. Odpowiedzialnym za wykonanie tych czynności
jest szef zmiany terminala BBM. Wagony po rozładunku ustawiacz zabiera i
wymienia w kolejności uzgodnionej z szefem zmiany. Ilość wagonów innych serii
wstawianych na stanowisko rozładunkowe na wysokości magazynu „B” ustawiacz
ustala, dzieląc długość ładunkową 60 metrów przez długość ze zderzakami
wagonu pojedynczego. Długość ładunkowa 60 metrów obowiązuje na każdym z
torów. W zależności od uzgodnień z BBM i sytuacji na torach Nabrzeża do
rozładunku może być ściągnięta cała grupa przybyłych wagonów, podstawiana
pod rozładunek systematycznie po 3 wagony (serii „Res”) w miejsce
rozładowanych.
d. Wagony podstawiane na II strefę Nabrzeża dla HES Gdynia w zależności od
miejsca podstawienia i ilości mogą być ciągnięte lub pchane a dla BBM tylko
pchane.
e. Na terminal BBM ustawiacz z rejonu manewrowego P6 jednorazowo może zabrać
14 cystern, z których 7 po wepchnięciu pozostawia na torze nr 658A, a kolejne 7
na torze nr 658B.
f. Jeżeli na torach nr 658A i 658B nie prowadzi się rozładunku nawozów płynnych i
tory są wolne można dokonywać rozładunku nawozów opakowanych w BigBag. W
tym przypadku w pierwszej kolejności 6 wagonów serii „Res” wpycha się na tor nr
658A. Następne 9 wagonów ustawia się na odcinku: od drogi przy budynku
zarządu HES Gdynia na torze nr 658, rozjeździe nr 7 i torze nr 658B. Lokomotywa
manewrowa pozostaje przy wagonach na torze nr 658. Podczas wykonywania
rozładunku suwnicą nad torem nr 658B ustawiacz na polecenie szefa zmiany od
dwóch do czterech razy, w zależności od serii rozładowywanego wagonu,
podciąga grupę w kierunku rozjazdu nr 6. Po rozładowaniu za pomocą suwnicy
pierwszego wagonu do pracy rozładunkowej przestępuje również żuraw
samojezdny „Sonnebogen” ustawiony na drodze przy torze nr 658. Od tego
momentu rozpoczyna się jednoczesny rozładunek wagonów dokonywany suwnicą
i żurawiem. Sygnały na podciąganie wagonów podczas całej pracy ustawiacz
otrzymuje od szefa zmiany BBM nadzorującego rozładunek przy suwnicy. Po
zakończeniu rozładunku wagonów ustawiacz wyciąga wagony próżne a w to
miejsce wstawia wagony z toru nr 658A. Aby móc wykonywać jednoczesny
rozładunek suwnicą i żurawiem uzupełnia długość przygotowanej do rozładowania
grupy o 3 lub 4 wagony w zależności od ich serii. Wymiany wagonów próżnych na
ładowne dokonuje w rejonie P6. Długość ładunkowa dla grupy 9 wagonów serii:
„Res” wynosi 179,1 m. W przypadku podstawiania wagonów z nawozami w
BigBag innych serii należy dla ustalenia potrzebnej do wstawienia ilości dokonać
przeliczenia, dzieląc 179,1 m przez długość wagonu ze zderzakami.
Nabrzeże Duńskie
a. Wagony podstawiane na Nabrzeże są pchane a zabierane z Nabrzeża ciągnięte.
b. Do za lub rozładunku na terminalu HES Gdynia na Nabrzeżu Duńskim ustawiacz
z torów rejonu manewrowego P6 może zabrać jednorazowo 24 cysterny.
Spychana grupa manewrowa wjeżdża na tor nr 631 lub 634. Na jednym z tych
torów ustawiacz pozostawia 12 wagonów a 12 przy lokomotywie wyciąga i
rozstawia po 6 cystern na tory ładunkowe nr 632 i 633. Po wykonaniu czynności
ładunkowych wagony wyciągane są na wolny tor nr 631 albo 634. Następnie
ustawiacz zjeżdża po pozostawioną wcześniej grupę, którą rozstawia tak jak
poprzednią tj. po 6 wagonów na tory nr 632 i 633. Po rozładunku lub załadunku
wszystkich wagonów są łączone w jedną grupę, w celu wyciągnięcia na tory
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rozrządowo – odstawcze w rejonie P6 stacji Gdynia Port. Podstawiania wagonów
na tory rozładunkowe może dokonywać od strony pirsu lokomotywa przeznaczona
do asysty podczas wykonywania czynności ładunkowych. Decyzję, którą
lokomotywą podstawiane będą cysterny, podejmują ustawiacze tych lokomotyw w
porozumieniu z kierującym przeładunkiem. O decyzji należy poinformować
koordynatora ZMPG.
Nabrzeże Holenderskie
Wagony podstawiane na Nabrzeże w zależności od ilości i miejsca podstawienia
mogą być ciągnięte lub pchane.

5)

Nabrzeże Francuskie
Wagony podstawiane na I strefę Nabrzeża w zależności od ilości mogą być ciągnięte
lub pchane a podstawiane na II strefę tylko pchane. Wagony w I strefie podstawiane
są na tory ładunkowe nr 571 i 573 a w II strefie na tory dojazdowo - ładunkowe nr 581
i 582. Tory te są jednocześnie torami zdawczo - odbiorczymi.

6)

7)

Nabrzeże Polskie
Wagony podstawiane na I strefę Nabrzeża w zależności od ilości mogą być ciągnięte
lub pchane a podstawiane na II strefę tylko pchane. Wagony w I strefie podstawiane
są na tory ładunkowe nr 531 i 533 a w II strefie na tor ładunkowy nr 552 i 553. Ww.
tory są jednocześnie torami zdawczo odbiorczymi
Instalacje pomocnicze w strefie prowadzącej do Nabrzeża Polskiego
Wagony podstawiane na tor nr 541 w zależności od ilości i zajętości toru mogą być
ciągnięte lub pchane. Na torze nr 541 bez zajmowania ukresów rozjazdów nr 571 i
569 mieści się 12 wagonów serii „Ea”. Do bezpośredniego za lub rozładunku
wagonów, bez ich przesuwania podczas prowadzonych prac przeładunkowych, na tor
nr 541 można podstawić maksymalnie 5 wagonów tej serii.

Nabrzeże Rotterdamskie
Wagony podstawiane na Nabrzeże w zależności od ilości i miejsca podstawienia
mogą być ciągnięte lub pchane. Wagony podstawiane są na tory ładunkowe nr 521 i
523, które są jednocześnie torami zdawczo - odbiorczymi.
9) Nabrzeże Indyjskie
Wagony podstawiane na I i II strefę Nabrzeża Indyjskiego w zależności od ilości i
miejsca podstawienia mogą być ciągnięte lub pchane. Na Terminal Koole tory nr 1 i 2
oraz III punkt ładunkowy Speed tylko pchane. Maksymalnie na punkt ładunkowy
Speed do bezpośredniego przeładunku można podstawić 4 wagony serii „Ea”. Jeżeli
podczas planowanego na torze nr 504 przeładunku równolegle odbywać się będą
przeładunki realizowane na Nabrzeżach: Indyjskim lub Rotterdamskim to
maksymalnie na ten punkt można podstawić tylko 3 wagony „Ea”. Miejsce czwartego
wagonu zajmie dyżurująca lokomotywa manewrowa
10) Nabrzeże Stanów Zjednoczonych
8)

Wagony podstawiane na II i III strefę Nabrzeża w zależności od ilości i miejsca
podstawienia mogą być ciągnięte lub pchane a podstawiane do rozładunku na tor nr
435, a w II strefie tylko pchane. Wagony mogą być podstawiane na wszystkie tory
ładunkowe, które są jednocześnie torami zdawczo - odbiorczymi
11) Nabrzeże Czeskie
Wagony podstawiane na Nabrzeże mogą być tylko pchane.
12) Nabrzeże Rumuńskie
Wagony podstawiane na Nabrzeże w zależności od ilości i miejsca podstawienia
mogą być ciągnięte lub pchane.
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13) Nabrzeże Helskie Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT
Wagony z przesyłkami kontenerowymi i drobnicowymi są podstawiane na jeden z
torów postojowych nr 31, 32, 33, 35, 36, 37 w rejonie ,,GPK”.
Jeżeli podczas wpychania wagonów z kontenerami na bramie wzbudzony zostanie
alarm, skład manewrowy na tor zdawczo - odbiorczy (ładunkowy) należy podstawić w
całości. Wzbudzenie alarmu podczas podstawiania wagonów na terminal nie oznacza
przerwania manewrów tylko postój w operacjach ładunkowych. Operacje
przeładunkowe będą wstrzymane w oczekiwaniu na przybycie inspekcji straży
granicznej i jej decyzje.
Jeżeli alarm wzbudzony zostanie podczas wyjazdu z torów zdawczo odbiorczych
(ładunkowych) wyciągany skład należy odstawić na tor wskazany przez Planera
Obsługi Kolei BCT. Ustawiacz przewoźnika wyciągając wagony, musi stać w takim
miejscu, by po wzbudzeniu alarmu mógł w kontakcie z maszynistą skład zatrzymać.
Wagony odstawione na tor wskazany, oczekiwać będą na przybycie pracowników
Straży Granicznej. Straż graniczna po zbadaniu kontenerów odpowiednimi ręcznymi
czujnikami zadecyduje czy wyciągnięte z terminalu wagony mogą być zabrane na
stację czy też muszą wrócić na terminal. Decyzję co do dalszych ruchów
manewrowych ustawiaczowi przekazuje Planer Obsługi Kolei BCT.
14) Terminal CTL
Podstawianie i zabieranie wagonów
Na terenie terminalu (bazie CTL) wykonuje się przeglądy i naprawy bieżące pojazdów
kolejowych (wagonów i lokomotyw użytkowanych przez poszczególnych
przewoźników kolejowych).
Wagony podstawiane na bazę do naprawy na tor nr 805 mogą być ciągnięte lub
pchane w zależności od ilości.
Maksymalnie jednorazowo można podstawiać 14 wagonów cystern (o długości 12,4
m każda) lub 12 wagonów węglarek (o długości 14,04 m każda)
Jeżeli wagony wstawiane będą na tor nr 810 pod podnośnik śrubowy Kutruffa to
mogą być tylko pchane.
Wagony po naprawie odstawiane są na tor nr 803 i z tego toru zabierane na tory
stacyjne. Tor nr 804 jest torem komunikacyjnym.
Podstawianie i zabieranie lokomotyw
Lokomotywy do przeglądów i napraw wpychane są na tory nr 803, 810 i 808 do
zajezdni.
Tankowanie lokomotyw spalinowych odbywa się na torze nr 803 pomiędzy rozjazdem
nr 911 a wewnętrzną drogą przeciwpożarową (przejazd technologiczny).
§ 30

LICZBA OBSŁUG I CZAS ICH WYKONYWANIA

1.

Obsługa przez przewoźników może być dokonywana bez ograniczeń w ciągu całej doby.

2.

Godziny i czas wykonywania obsług oraz sposób przekazywania wagonów z torów
zdawczo - odbiorczych i ładunkowych na Nabrzeżach, Spółki portowe ustalają w
bezpośrednich umowach (zleceniach) z przewoźnikami.

3.

Każda zawarta umowa na obsługę nakłada na przewoźnika obowiązek powiadomienia
Głównego Dyspozytora Portu, celem przeprowadzenia autoryzacji ze znajomości
warunków technicznych i postanowień dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego na
bocznicy ZMPG i na każdym Nabrzeżu osobno, dla wskazanych przez przewoźnika
pracowników.
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1) Instalacje pomocnicze w strefie prowadzącej do Nabrzeża Polskiego
Przewoźnik organizuje obsługę toru nr 541 w porozumieniu z dysponentem Speed.
Po dokonaniu uzgodnień z dysponentem przewoźnik przed wyjazdem ze stacji
Gdynia Port obowiązany jest omówić plan pracy manewrowej z koordynatorem
ZMPG.
2) Nabrzeże Indyjskie
Z uwagi na fakt, że praca na punkcie ładunkowym Speed powoduje ograniczenia w
podstawianiu wagonów dla pozostałych spółek portowych Nabrzeża Indyjskiego i
Rotterdamskiego, spółka Speed uzgadnia termin przeładunku na tym punkcie ze
Spółkami BTZ, Koole i OT. Awizacje o terminie wykonywania przeładunku z co
najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem spółka Speed obowiązana jest wysyłać w
formie pisemnej, faksem lub elektronicznie do:
Dysponenta BTZ,
Kierownika zmiany terminalu Koole Tankstorage,
Dyspozytora Centrum OT Port Gdynia.
Spółki w przeciągu 4 godzin od momentu otrzymania awizacji, obowiązane są udzielić
odpowiedzi informując Speed o swoich zamierzeniach przeładunkowych
planowanych w tym czasie. W zależności od otrzymanych odpowiedzi Speed może
zaplanować:
a. w przypadku, gdy na Nabrzeżu Indyjskim pracować będą dwie lokomotywy
(jedna przy przeładunku wykonywanym przez BTZ a druga przy przeładunku
wykonywanym przez Koole), Speed przeładunek swoich wagonów w tym czasie
zamiast na torze nr 504 zaplanuje na nabrzeżu Rotterdamskim;
b. w przypadku, gdy na Nabrzeżu Indyjskim pracować będzie tylko jedna
lokomotywa lub rozładowywane (załadowywane) będą wagony bez udziału
lokomotywy na Nabrzeżach: Indyjskim lub Rotterdamskim, Speed przeładunek
swoich wagonów zaplanuje na torze nr 504 z udziałem dyżurującej przy
rozładowywanych wagonach lokomotywy manewrowej;
c. w przypadku, gdy na Nabrzeżach: Indyjskim i Rotterdamskim nie będą
wykonywane żadne czynności przeładunkowe i nie będzie na te miejsca
planowane podstawianie wagonów podczas wykonywania czynności
ładunkowych na torze nr 504, Speed przeładunek swoich wagonów na torze nr
504 może zaplanować bez udziału lokomotywy dyżurującej.
Każda umowa na obsługę terminala zawierana z przewoźnikiem uwzględniać
powinna warunki techniczne i warunki prowadzenia pracy manewrowej
obowiązujące na bocznicy ZMPG, w tym na Nabrzeżu Indyjskim, uzgodnione
przez ZMPG. Speed o zawarciu każdej nowej umowy obowiązany jest
powiadomić Głównego Dyspozytora Portu ZMPG celem dokonania autoryzacji
ze znajomości postanowień niniejszego Regulaminu i warunków miejscowych
dla pracowników przewoźnika.
Spółka Koole zobowiązana jest do każdorazowego powiadamiania koordynatora
ZMPG i dysponenta BTZ o podejściu statku i zamiarze realizacji przeładunku
materiałów niebezpiecznych o temperaturze zapłonu do 60°C ze statku lub na statek.
Ponadto bezpośrednio przed rozpoczęciem przeładunku Koole kontaktuje się z
koordynatorem ZMPG oraz dysponentem BTZ i upewnia się czy w chwili obecnej nie
jest planowana obsługa manewrowa wagonów w rejonie stanowiska obsługi statku, w
strefie 15 metrów wokół stanowiska statkowego (od króćców przyłączeniowych
rurociągów przesyłowych) przy polerze nr 14. Bezpośrednio po zakończeniu obsługi
statku Koole kontaktuje się z koordynatorem ZMPG oraz dysponentem BTZ
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informując ich o zakończeniu obsługi statku. Powiadomienia przed rozpoczęciem i po
zakończeniu przeładunku obowiązany jest dokonać kierownik zmiany terminalu
Koole. Powiadomienia dysponenta BTZ należy dokonać drogą telefoniczną i
elektroniczną.
3) Nabrzeże Helskie Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT
Na 12 godzin przed awizowaną obsługą, Planer BCT w porozumieniu z dyspozytorem
przewoźnika doprecyzowują szczegóły obsługi ujęte w planie podstawień.
4.

Warunki technicznych obsługi, wspólne dla wszystkich Nabrzeży, ujęto w opisie
obowiązującym na całej kolejowej bocznicy ZMPG.
§ 31

MASA HAMUJĄCA SKŁADÓW MANEWROWYCH

1.

Manewrujący pojazd kolejowy z napędem powinien posiadać czynny hamulec zespolony i
ręczny. Bez czynnego hamulca zespolonego pojazd kolejowy z napędem nie może być
użyty do wykonywania manewrów.

2.

Jazdy na obszarze bocznicy kolejowej, mogą się odbywać przy włączonych do hamulca
zespolonego wagonach i po wykonaniu uproszczonej próby hamulca zespolonego.

3.

Wymaganą masę hamującą składu należy obliczyć zgodnie z § 17 Rozporządzenia
ministra właściwego ds. transportu w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji.

4.

Rzeczywista masa hamująca jest sumą mas hamujących taboru kolejowego z czynnymi
hamulcami znajdujących się w składzie manewrowym. Masa hamująca pojazdu
kolejowego wskazana jest na pojeździe kolejowym lub na tablicy przestawczej dla
odpowiedniego położenia uchwytu.

5.

Dla każdego składu manewrowego należy obliczyć wymaganą masę hamującą w celu
upewnienia się, że rzeczywista masa hamująca składu manewrowego nie jest mniejsza
od wymaganej.

6.

Wymaganą masę hamującą (Mhw) oblicza się według wzoru:

gdzie:
Mo - masa ogólna w tonach składu manewrowego (suma mas taboru kolejowego bez
czynnej lokomotywy)
Pw - procent wymaganej masy hamującej. Wynik zaokrągla się wzwyż do całej tony.
7.

Procent wymaganej masy hamującej (Pw) składu manewrowego, dla jazdy po torach
bocznicy z maksymalną prędkością, wynosi 6% za wyjątkiem toru nr 280 na Nabrzeżu
Duńskim, gdzie procent ten winien wynosić nie mniej niż 10% (spadek toru 7‰).

8.

Jeżeli rzeczywista masa hamująca składu manewrowego jest mniejsza od wymaganej
masy hamującej i nie można włączyć odpowiedniej liczby czynnych hamulców, należy
zmniejszyć ogólną masę składu manewrowego odpowiednio do posiadanej rzeczywistej
masy hamującej. Masę ogólną (Mo), jaką można przetaczać składem manewrowym przy
posiadanej rzeczywistej masie hamującej (Mhr) i wymaganym procencie masy hamującej
(Pw), oblicza się według wzoru:
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Jeżeli części składu manewrowego jest hamowana hamulcem zespolonym, a część
hamulcami ręcznymi, to masę hamującą oblicza się oddzielnie dla każdej z tych części. W
przypadku gdy w części składu manewrowego hamowanej ręcznie brak jest wymaganej
masy hamującej, to jeżeli w części składu manewrowego na hamulcach zespolonych jest
nadmiar masy hamującej i część składu manewrowego na hamulcach ręcznych ma co
najmniej 3/4 masy hamującej, wymaganej dla tej części składu manewrowego rzeczywista masa hamująca części składu na hamulcach ręcznych może być zwiększona
najwyżej o tyle ton, ile wynosi nadmiar masy hamującej w części składu manewrowego na
hamulcach zespolonych.

9.

§ 32

DOPUSZCZALNY NACISK OSI NA SZYNĘ

Największy dopuszczalny nacisk osi taboru na szyny na całym układzie torowym bocznicy
przy uwzględnieniu:

1.

1) zastosowania nawierzchni i szyn typu 49E1 i S42,
2) maksymalnego dopuszczalnego zużycia:
a)

pionowego, bocznego, powierzchni tocznej szyn,

b) maksymalnego rozstawu podkładów,
wynosi 221 kN/oś (22,5 t) przy prowadzeniu utrzymania torów zgodnie z wymaganiami
przepisów wewnętrznych.
Dopuszczalny rozstaw osi skrajnych wózka wagonu nie może być mniejszy niż 3,5 m,
uwzględniając:

2.

1) minimalne promienie łuków - nie mniejsze niż 150 m,
2) dopuszczalny nacisk osi taboru na szynę wynoszący 221 kN (22,5 t).
§ 33 OGRANICZENIA W KURSOWANIU POJAZDÓW KOLEJOWYCH
1.
2.

Do obsługi można używać lokomotyw serii SM42 z układem wózków Bo’Bo’ lub lżejszych i
serii im odpowiadających.
Na wszystkich Nabrzeżach zabronione jest używanie lokomotyw SM48, ST43, ST44,
ET26, z układem wózków Co’Co’. Wyjątek stanowi Nabrzeże Helskie od PR 572 do KR 32
oraz kozłów oporowych szyn poddźwigowych suwnicy (tor nr 850, 849, 848), gdzie
zezwala się na używanie lokomotyw SM48, ST43, ST44, ET26 oraz serii ich
odpowiadających.

§ 34

1.
2.

3.
4.

5.

RUCH LOKOMOTYW PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH PO TORACH BOCZNICY
KOLEJOWEJ

Lokomotywy przewoźników mogą przemieszczać się na zasadzie jazd manewrowych po
wszystkich torach bocznicy, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Praca manewrowa na torach bocznicy ZMPG wykonywana jest przez lokomotywy i
drużyny manewrowe przewoźników kolejowych na podstawie umów ze spółkami
portowymi i w uzgodnieniu z właściwą spółką portową.
Każdy ruch kolejowy na bocznicy, kierujący manewrami obowiązany jest uzgodnić z
koordynatorem ZMPG. Bez zgody koordynatora nie wolno wykonać żadnej jazdy
Na terminalu BCT, Planer BCT w porozumieniu z dyspozytorem przewoźnika, na 12
godzin przed awizowaną obsługą doprecyzowują szczegóły obsługi ujęte w planie
podstawień.
Wszystkie rozmowy z kierującym manewrami koordynator ma obowiązek zapisać w
dzienniku rozmów telefonicznych.
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6.

Wyjazd z Nabrzeży na tory PKP PLK S.A., uzgadnia z pracownikiem odpowiedniego
posterunku nastawczego ustawiacz przewoźnika. Wyjazd przewoźnika na tory PKP PLK
S.A. z bazy zlokalizowanej na terenie ZMPG i odwrotnie jest uzgadniany ze zwrotniczym
posterunku P15 przez ustawiacza lokomotywy wyjeżdżającej lub wjeżdżającej. Jazdy
lokomotyw manewrowych przewoźnika po torach stacji Gdynia Port PKP PLK S.A.
odbywają się stosownie do postanowień Regulaminu Technicznego stacji Gdynia Port.
§ 35
RUCH LOKOMOTYW UŻYTKOWNIKA BOCZNICY PO TORACH ZARZĄDCY
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, Z KTÓRYM BOCZNICA KOLEJOWA JEST
POŁĄCZONA

Użytkownik bocznicy ZMPG nie posiada lokomotyw.
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ROZDZIAŁ V.
WARUNKI PROWADZENIA PRACY MANEWROWEJ NA BOCZNICY KOLEJOWEJ
Praca manewrowa na bocznicy uregulowana jest postanowieniami niniejszego regulaminu
oraz postanowieniami przepisów wewnętrznych obowiązujących na bocznicy, „Zasady
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji na obszarze bocznicy Zarządu Morskiego Portu
Gdynia S.A. MPG-R”.
§ 36

1.

2.

MAKSYMALNE PRĘDKOŚCI JAZD MANEWROWYCH POJAZDÓW
KOLEJOWYCH PO TORACH BOCZNICY KOLEJOWEJ

Jazdy manewrowe odbywają się przeważnie po torach częściowo zajętych lub torach, na
których wykonywane są prace związane z przeładunkiem. Drużyny trakcyjne i
manewrowe zobowiązane są do wzmożonej obserwacji drogi przebiegu i regulowania
prędkości tak, aby uniknąć najechania i uszkodzenia innych pojazdów.
Maksymalna prędkość jazd manewrowych pojazdów kolejowych po wszystkich torach
bocznicy kolejowej ZMPG nie może przekraczać 5 km/godz. Wyjątek stanowią:
a. tor dojazdowy nr 38 (do terminalu BCT) – maksymalna dozwolona prędkość jazdy po
tym torze wynosi 15 km/godz;
b. tory komunikacyjne nr 547 i 546 od granicy z torami PKP PLK S.A. przez rozjazdy nr
543 i 545 oraz nr 542 i 544 do granicy na wysokości styku przediglicowego rozjazdu
nr 567 (przed przejazdem w ciągu ulicy Celnej) – maksymalna dozwolona prędkość
jazdy po tych torach wynosi 15 km/godz.
§ 37

DOZWOLONE SPOSOBY WYKONYWANIA PRACY MANEWROWEJ

1.

Wagony podstawiane i zabierane na tory wszystkich Nabrzeży mogą być zarówno
ciągnione jak i pchane, za wyjątkiem Morskiego Terminalu LPG, BBM, II strefy Nabrzeża
Francuskiego, Nabrzeża Czeskiego,na które mogą być tylko pchane.

2.

Przy pchaniu wagonów, na wszystkich Nabrzeżach, manewrowy poprzedza spychany
skład w odległości 20-30 m, ostrzegając pieszych i pojazdy o ruchu taboru. W razie
zauważenia przeszkód do jazdy natychmiast wydaje maszyniście, za pomocą
radiotelefonu polecenie zatrzymania grupy manewrowej. Dalsza jazda jest możliwa po
usunięciu przeszkody.

3.

Nie ma obowiązku grupowania wagonów.

4.

Na terenie całej bocznicy zabronione jest wykonywanie manewrów systemem
odrzutowym.

5.

Przy dojeżdżaniu do stojącego taboru względnie miejsca zatrzymania, należy prędkość
zmniejszyć do 3 km/h, szczególną ostrożność należy zachować przy łączeniu większych
grup taboru.

6.

Tabor pchany musi być sprzęgnięty ze sobą i z lokomotywą.

7.

Na czole spychanego taboru musi znajdować się manewrowy, a gdy kierujący manewrami
pracuje sam, to na czole spychanej grupy musi znajdować się kierujący manewrami, który
ostrzega znajdujących się w pobliżu pracowników oraz podaje sygnały manewrowe.

8.

Przy dojeżdżaniu do stojącego taboru, maszynista lokomotywy musi widzieć wszystkich
pracowników biorących udział w manewrach.

9.

Łączenie i rozłączanie przetaczanego taboru może odbywać się wyłącznie po jego
zatrzymaniu.
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10. W przypadku pchania przetaczanego taboru, manewrowy powinien znajdować się na
czole pchanego taboru lub powinien iść obok czoła pchanego taboru tak, aby podawane
sygnały były widoczne przez maszynistę.
11. Przed każdym ruszeniem lokomotywą należy bezwzględnie podać sygnał Rp1
„Baczność”.
§ 38
1.

2.

3.
4.

USYTUOWANIE POJAZDÓW TRAKCYJNYCH W SKŁADZIE MANEWROWYM

Podczas wykonywania pracy manewrowej na bocznicy lokomotywa może znajdować się
na początku, na końcu lub w środku składu manewrowego w zależności od potrzeb i
warunków technicznych.
Podczas manewrowania wagonami pchanymi należy zachować szczególną ostrożność, a
na stopniu manewrowym pierwszego pchanego wagonu powinien znajdować się
ustawiacz lub manewrowy, który musi mieć możliwość podawania sygnałów bezpośrednio
maszyniście.
W przypadku braku stopnia na pierwszym pojeździe jazda manewrowa powinna być
poprzedzana pieszo przez ustawiacza lub wyznaczonego przez niego manewrowego.
Przy wykonywaniu manewrów lokomotywą manewrową o jednoosobowej obsadzie
drużyny trakcyjnej, drużyna manewrowa musi znajdować się po stronie maszynisty.
§ 39

1.

2.

SPRZĘGANIE I ROZPRZĘGANIE WAGONÓW I LOKOMOTYW

Sprzęganie i rozprzęganie pojazdów kolejowych w czasie obsługi bocznicy podczas
wykonywania manewrów lokomotywą przewoźnika kolejowego należy do obowiązku
drużyny manewrowej.
Na torach bocznicy zabrania się łączenia i rozłączania wagonów będących w ruchu,
wagony można łączyć i rozłączać tylko na postoju.

3.

Zawieszanie sprzęgów hamulcowych na wsporniki należy do obowiązków drużyny
manewrowej przewoźnika kolejowego.

4.

Do łączenia lokomotywy z wagonami należy używać sprzęgu lokomotywy.

5.

Zasady obsługi sprzęgu:
1) sprzęg należy chwytać blisko nakrętki, a nie w końcowej części kabłąka;
2) zarzucać go w miarę szybko na hak wagonu.
Powolne nakładanie i niewłaściwe trzymanie sprzęgu zakładanego na hak wagonu grozi zgnieceniem
palców dłoni pomiędzy kabłąkiem sprzęgu a hakiem cięgłowym.

6.

Podczas wchodzenia pomiędzy złączone wagony należy:
1) schylić się poniżej zderzaka pojazdu,
2) przytrzymać się ręką uchwytu znajdującego się pod zderzakiem wagonu (uchwyt
manewrowy).

7.

Podobnie należy postępować przy wychodzeniu spomiędzy wagonów po połączeniu.

8.

Podczas łączenia wagonów należy kolejno:
1) połączyć sprzęg śrubowy,
2) połączyć sprzęg powietrzny,
3) otworzyć kurek powietrzny od strony końca składu wagonów,
powietrzny od strony lokomotywy.

9.

4) otworzyć kurek

Podczas rozłączania wagonów poszczególne czynności należy wykonywać w kolejności
odwrotnej.
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10. Po rozłączeniu wagonów węże powietrzne i sprzęgi śrubowe należy powiesić na
przeznaczonych do tego celu wspornikach.
11. W każdym przypadku podczas sprzęgania i rozprzęgania wagonów należy zachować
szczególną ostrożność.
12. Wagony podczas manewrowania powinny być sprzęgnięte możliwie „krótko” celem
uniknięcia nadmiernych szarpnięć w czasie manewrów:
a. Jeżeli w pociągu tarcze zderzakowe pomiędzy pojazdami stykały się, sprzęgi
śrubowe (pomiędzy nimi) należy poluzować wykonując minimum dwa pełne obroty
śruby sprzęgu;
b. Jeżeli w pociągu tarcze zderzakowe pomiędzy pojazdami były naciśnięte, sprzęgi
śrubowe należy poluzować wykonując minimum trzy pełne obroty śruby sprzęgu.
13. Specjalnego poluzowania sprzęgów wymagają wagony serii ,,Sggmrss-k” i ,,Sggrs” wagony do przewozu kontenerów tzw. przegubowe:
a. Podczas manewrowania tymi wagonami po łuku toru o promieniu do 150m (po torze
nr 533 za rozjazdem nr 602 na Nabrzeżu Polskim i Fińskim), sprzęgi pomiędzy nimi
oraz pomiędzy wagonami przegubowymi a połączonymi bezpośrednio z nimi
wagonami innych serii powinny być rozkręcone maksymalnie;
b. Podczas manewrowania tymi wagonami po łuku toru o promieniu 150m i większym
sprzęgi pomiędzy tymi wagonami oraz pomiędzy nimi a wagonami innych serii należy
poluzować, wykonując minimum trzy pełne obroty śruby sprzęgu. Jeżeli przed
poluzowaniem zderzaki wagonów były ściśnięte, należy wykonać o jeden obrót śruby
sprzęgu więcej.
14. Lokomotywę manewrową z pierwszym wagonem należy sprzęgać tak, aby zderzaki
pomiędzy nimi stykały się.
15. Z uwagi na powstające i wprowadzane na tory ZMPG nowsze konstrukcyjnie pojazdy
kolejowe, zobowiązuje się przewoźników do uzyskania od ZMPG zgody na wprowadzenie
na teren bocznicy, każdego pojazdu nowej konstrukcji. W celu uzyskania zgody
przewoźnik ma obowiązek dostarczyć ZMPG (do Działu Głównego Dyspozytora Portu)
kartę z opisem charakterystyki pojazdu, a zwłaszcza informacje o sposobie postępowania
przed przejazdem pojazdu przez łuki toru. Dane powyższe powinny być przekazane z
takim wyprzedzeniem, aby ZMPG miał czas na wprowadzenie ewentualnych zmian do
regulaminu pracy na bocznicy kolejowej ZMPG.
§ 40
1.
2.
3.
4.

5.

OBSADA DRUŻYN TRAKCYJNYCH I ICH WYPOSAŻENIE

Zasadniczo drużyna trakcyjna lokomotywy manewrowej wykonuje pracę manewrową na
bocznicy kolejowej jednoosobowo.
Obowiązkiem maszynisty podczas pracy manewrowej jest właściwa obsługa
przydzielonego pojazdu kolejowego z napędem.
Szczegółowe zasady pracy i obowiązki maszynisty określają przepisy wewnętrzne tego
przewoźnika.
Maszynista lokomotywy obowiązany jest w czasie wykonywania pracy manewrowej
posiadać przy sobie niezbędne dokumenty upoważniające go do wykonywania pracy
maszynisty oraz znać warunki miejscowe (postanowienia niniejszego regulaminu).
Lokomotywa manewrowa wykonująca pracę na bocznicy kolejowej, powinna być
wyposażona w wymagany sprzęt, m.in. przewoźny radiotelefon oraz wymagane
dokumenty.
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6.

Za wyposażenie pracowników drużyny trakcyjnej i lokomotywy w niezbędny sprzęt,
przybory i dokumenty odpowiedzialny jest przewoźnik kolejowy, który dokonuje obsługi
bocznicy swoimi drużynami trakcyjnymi.
§ 41

1.

OBSADA DRUŻYN MANEWROWYCH I ICH WYPOSAŻENIE

2.

Drużyna manewrowa zasadniczo składa się z ustawiacza (kierującego manewrami) i co
najmniej jednego manewrowego. Dopuszcza się wykonywanie pracy manewrowej na
bocznicy jednoosobowo przez ustawiacza.
Kierującym pracą manewrową na bocznicy jest ustawiacz.

3.

Kierującemu manewrami ustawiaczowi podlega drużyna trakcyjna i manewrowi.

4.

Bez polecenia kierującego manewrami nie wolno wykonywać żadnych ruchów
manewrowych.

5.

Kierujący manewrami odpowiada za jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonywanej
pracy manewrowej na bocznicy.

6.

Przed przystąpieniem do wykonywania manewrów kierujący manewrami zobowiązany
jest do dokładnego omówienia z maszynistą zakresu pracy manewrowej.

7.

Personel zatrudniony przy manewrach powinien znać warunki miejscowe (Regulamin
Pracy Bocznicy Kolejowej) oraz w czasie wykonywania pracy posiadać:







8.

chorągiewkę sygnałową, a w porze ciemnej latarkę sygnałową,
gwizdek,
kask i rękawice ochronne,
kamizelkę ostrzegawczą,
radiotelefon przenośny, przystosowany i włączony do pracy w sieci radiowej
trankingowej (portowej)
dokument upoważniający do wykonywania czynności ustawiacza / manewrowego na
bocznicy kolejowej zgodny ze wzorem określonym w Załączniku Nr 8 do
rozporządzenia Ministra właściwego ds. Transportu w sprawie pracowników
zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i
bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów
pojazdów kolejowych.

Za wyposażenie pracowników drużyny manewrowej w powyższe przybory i dokumenty
odpowiedzialny jest przewoźnik kolejowy, który dokonuje obsługi bocznicy swoimi
drużynami manewrowymi.
§ 42

1.

JAZDY MANEWROWE PRZEZ PRZEJAZDY KOLEJOWO - DROGOWE I
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

W czasie manewrowania na terenie bocznicy należy zachować szczególną ostrożność.
Podczas zbliżania się składu manewrowego do przejazdów kolejowo - drogowych i
przejść dla pieszych, znajdujący się na czole tego składu pracownik drużyny manewrowej
obserwuje drogę jazdy po obydwu stronach, przy czym, gdy:
1) w wyniku obserwacji upewni się, że droga jest wolna i nie zbliża się żaden pojazd
drogowy mogący zagrozić bezpieczeństwu ruchu, podaje w kierunku maszynisty
lokomotywy sygnał zezwalający na jazdę przez przejazd. Maszynista podaje wtedy
sygnał Rp1 „Baczność” i kontynuuje jazdę z prędkością 3 km/h, a zatrzymanie nie jest
wymagane;
2) zbliża się pojazd drogowy lub z uwagi na występujące ograniczenia widoczności,
maszynista lokomotywy lub pracownik drużyny manewrowej w czasie zbliżania się
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jazdy manewrowej do przejazdu kolejowo - drogowego lub przejścia, nie ma
możliwości obserwacji drogi kołowej na wystarczającą odległość, postępuje
następująco:
-

zatrzymuje skład manewrowy przed przejazdem kolejowo - drogowym i
przejściem,

-

wychodzi na środek drogi i przez podniesienie ręki lub latarki zatrzymuje pojazdy
drogowe,
po upewnieniu się, że ruchowi nie grozi żadne niebezpieczeństwo, stojąc dalej
na drodze kołowej podaje w kierunku maszynisty sygnał zezwalający na jazdę;
maszynista podaje sygnał dźwiękowy Rp1 „Baczność” i rozpoczyna jazdę;
pracownik drużyny manewrowej schodzi z przejazdu kolejowo - drogowego lyb
przejścia, gdy czoło składu manewrowego minie oś drogi kołowej.

-

2.

W przypadku wydłużającego się czasu manewrowania przez przejazdy kolejowo drogowe i przejścia, należy przerywać pracę w odstępach cyklicznych nie większych jak
10 minut dla przepuszczenia oczekujących pojazdów drogowych i pieszych. Niezwłocznie
należy przerwać pracę manewrową, dla przepuszczenia będących w akcji
uprzywilejowanych pojazdów drogowych, np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i
innych służb specjalistycznych.

3.

Jeżeli wagony są pchane przez lokomotywę, przejazd kolejowo - drogowy i przejście
powinien być strzeżony przez członka drużyny manewrowej, który po zatrzymaniu
pchanego składu upewnia się, czy nie zbliża się żaden pojazd drogowy, a jeżeli zbliża się,
to zatrzymuje go i po zabezpieczeniu przejazdu podaje do maszynisty sygnał Rm1 „Do
mnie”, zezwalający na uruchomienie jazdy manewrowej.
§ 43 WARUNKI PRZEJAZDU OBOK MAGAZYNÓW

1.
2.

3.

Dojazdy do magazynów muszą odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Drużyna manewrowa musi znajdować się po przeciwnej stronie magazynu.
Przed dojechaniem lokomotywy lub składu manewrowego do taboru, przy którym
odbywały się prace ładunkowe, kierujący manewrami powinien:
a. sprawdzić czy przerwano czynności ładunkowe lub zażądać ich przerwania,
b. zażądać odsunięcia od taboru na bezpieczną odległość wszelkich pojazdów
drogowych i sprzętu przeładunkowego (min. 1,5 m od skrajnej szyny),
c. zażądać pozamykania drzwi wagonowych i opuszczenia wagonów przez
pracowników zatrudnionych przy czynnościach ładunkowych, jeżeli tego nie
zrobiono,
d. sprawdzić, czy składowany na placach lub rampach ładunek znajduje się poza
skrajnią taboru i nie grozi obsunięciem się w czasie ruchu taboru (materiały w
pryzmach – w odległości min. 0,8 m dolnej krawędzi pryzmy od skrajnej szyny, a
pozostałe – w odległości min. 1,5 m od skrajnej szyny).
Kierujący manewrami może zarządzić jazdę i podać stosowny sygnał dopiero po
upewnieniu się, że czynności te zostały wykonane, a jazda odbywać się może
z prędkością do 3 km/h.

§ 44

DOZWOLONA LICZBA POJAZDÓW PRZETACZANYCH W JEDNEJ GRUPIE BEZ
OBSADZANIA HAMULCÓW RĘCZNYCH LUB WŁĄCZANIA HAMULCÓW
ZESPOLONYCH

Na torach bocznicy lokomotywą można przestawiać nie więcej niż 5 wagonów bez
włączenia ich do hamulca zespolonego i bez obsady hamulca ręcznego, podczas
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manewrowania wagonami na terminalu BCT, 10 wagonów na Nabrzeżu Duńskim i 12
wagonów na pozostałych Nabrzeżach.
§ 45

1.

WYKONYWANIE MANEWRÓW BEZ UŻYCIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH Z
NAPĘDEM

Warunki przetaczania wagonów siłą ludzką
W wyjątkowych przypadkach gdy użycie środków trakcyjnych jest niemożliwe, pracę
manewrową w ograniczonym zakresie można wykonywać siłą ludzką. Pracę pod
osobistym nadzorem kierownika manewrów wykonywać należy z zachowaniem
poniższych zasad:

2.

a. szybkość przetaczanego wagonu nie może przekroczyć 3 km/h i powinna być
regulowana tak, by wagon w razie potrzeby mógł być natychmiast zatrzymany;
b. przy wykonywaniu manewrów siłą ludzką pouczeni o sposobie przetaczania
pracownicy nie powinni się znajdować przed i za wagonami. Wagon należy popychać
przy narożnikach idąc obok niego. Przy podstawianiu wagonu pod zasobnię obok
rampy lub magazynu pracownicy nie powinni się znajdować pomiędzy wagonem a
ścianą lub rampą.
Warunki manewrowania wagonami przy użyciu ciągników drogowych (ładowarki kołowej,
ciągnika firmy SISU)
a. W skład zespołu zatrudnionego przy przestawianiu wagonów za pomocą ładowarki
kołowej wchodzą:
- linowy manewrowy,
- operator ładowarki podlegający kierującemu przestawianiem wagonów,
- brygadzista brygady przeładunkowej, posiadający uprawnienia kierownika
manewrów lub kierownik manewrów kierujący manewrami w uzgodnieniu z
brygadzistą brygady przeładunkowej.
W trakcie kierowania pracą manewrową za bezpieczne przetaczanie wagonów
odpowiedzialni są pracownicy kierujący tymi manewrami.
b. Prędkość przetaczania drogowym pojazdem silnikowym, jeżeli nie została określona
w dokumentacji techniczno ruchowej ciągnika, nie może przekraczać 5 km/godz, a
ilość przeciąganych wagonów, jeżeli nie podano tego w opisach technicznych
Nabrzeży w Regulaminie Obiektów Infrastruktury Usługowej, nie może przekroczyć 8
wagonów próżnych lub 3 ładownych.
c. Lina lub łańcuch używany do ciągnięcia wagonów o długości co najmniej 5-6 metrów
(dla ciągnika SISU co najmniej 6 metrów), powinny być zaczepione w sposób
wykluczający uszkodzenie wagonu oraz umożliwiający natychmiastowe ich
odczepienie.
d. Przetaczane wagony powinny być ze sobą sprzęgnięte.
e. Wagony należy przeciągać w taki sposób, aby kąt odchylenia liny względem osi toru
kolejowego nie przekraczał 30º, a ciągnik poruszał się z boku toru w odległości min.
0,5 m od boku wagonu.
f. Linowy powinien przestrzegać tych samych zasad co przy obsłudze podciągarki.
g. Przed przetaczanym taborem powinien znajdować się pracownik z płozem
hamulcowym, w celu jego wyłożenia dla zatrzymania wagonów w wyznaczonym
miejscu.
h. Parametry techniczne pojazdów drogowych używanych do podciągania i pchania
wagonów zawarte są w dokumentacjach techniczno - ruchowych tych urządzeń, a
prace podstawiania wagonów wykonywane za ich pomocą powinny być prowadzone
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3.

w oparciu o instrukcje lub opisane w zasadach obsługi punktów ładunkowych Spółek
portowych (przeładunkowych).
Warunki przetaczania wagonów przy użyciu podciągarki
a. Przeciągarka z uwagi na prostą konstrukcję jest obsługiwana przez dwie osoby:
operatora stojącego bezpośrednio przy podciągarce oraz linowego zahaczającego
przeciągane wagony.
Przy pomocy podciągarki można przeciągać grupy wagonów o łącznej masie brutto
zależnej od typu przeciągarki (podanej w dokumentacji techniczno - ruchowej
urządzenia). Wielkości podano również w opisach technicznych każdego Nabrzeża,
w Regulaminie Obiektów Infrastruktury Usługowej.
b. Operator przeciągarki powinien posiadać uprawnienia operatora i uprawnienia do
wykonywania czynności kierującego manewrami bez użycia szynowego pojazdu
trakcyjnego. W przeciwnym razie pracą operatora i linowego powinien kierować
pracownik posiadający uprawnienia kierownika manewrów.
c. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać sprawdzenia stanu
technicznego mechanizmów podciągarki, liny, haka i dodatkowego zabezpieczenia
liny przed spadnięciem haka, sposobu zamocowania liny do bębna oraz sprawdzenia
aparatury elektrycznej i uziemienia urządzeń.
d. Podczas pracy operator powinien:
współpracować z linowym, na którego sygnał uruchamia przeciągarkę,
- manewrować z wagonami tylko w granicach dozwolonych dla podciągarki,
- zaczynać podciąganie wagonów dopiero po upewnieniu się, że wagon został
zaczepiony a linowy znajduje się poza zasięgiem naprężonej liny.
e. Operatorowi przeciągarki zabrania się:
- opuszczać miejsca pracy bez zezwolenia dysponenta punktu ładunkowego,
- przeciągać wagony, jeżeli kąt odchylenia liny od osi przeciągarki jest większy niż
30,
- przeciągać wagony na torze w czasie kiedy odbywa się obsługa za pomocą
lokomotywy lub przepychania wagonów bez użycia szynowego pojazdu
trakcyjnego,
- usuwać usterki i smarować przeciągarkę przy włączonym prądzie,
- zezwalać na samodzielne przeciąganie osobom nieupoważnionym.
f. Zadaniem linowego jest sprawdzenie wagonów do podciągania oraz zakładanie haka
liny podciągowej i dodatkowego zabezpieczenia do wagonu. Linowy powinien
posiadać uprawnienia manewrowego.
g. Przed przystąpieniem do podciągania wagonów linowy jest zobowiązany wykonać
następujące czynności:
- sprawdza czy tory kolejowe, po których ma się odbywać podciąganie wagonów
są wolne,
- nakazuje usunąć się wszystkim osobom przebywającym w zasięgu przeciągarki i
liny,
- przygotowuje grupy wagonów do podciągania i odhamowuje poszczególne
wagony.
h. Po przygotowaniu grup wagonowych do podciągania, linowy:
- zaczepia hak liny podciągarki za uchwyt umocowany do ostojnicy lub czołownicy
wagonu a dodatkowe zabezpieczenie (lina z pętlą zamocowaną do końcówki liny
ciągnącej) za hak urządzenia cięgłowego. Przy zahaczaniu zwraca uwagę na
właściwe ułożenie liny i prawidłowe zabezpieczenie haka. Kąt zawarty między
liną przeciągarki a osią toru nie może być większy niż 30. Niedopuszczalne jest
zahaczanie liny przeciągarki do wagonów będących w ruchu, jak też do stopni
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-

-

wagonu lub innych miejsc niż określone powyżej. Zabrania się zaczepiania haka
liny przeciągarki za uchwyty uszkodzone;
w czasie przeciągania wagonów linowy powinien iść w odległości 1 metra za
hakiem liny zaczepionej do wagonu;
zabrania się przeciągać wagony liną przeciągniętą przez konstrukcje lub inne
ostre przedmioty, ponieważ przeciągnięta przez nie lina może spowodować
wypadek lub ulec uszkodzeniu. Lina może być przeciągana tylko przez rolki
kabestanowe;
przy zaczepianiu haka liny przeciągarki do wagonu linowy ustawia się po
zewnętrznej stronie, tak aby lina przybiegała pomiędzy linowym a wagonem;
w czasie przeciągania wagonów linowy powinien zwracać uwagę aby naprężona
lina nie wspierała się o stopień wagonu;
po przeciągnięciu wagonów na miejsce przeznaczenia należy hak liny
przeciągarki natychmiast odczepić od wagonu, a linę ułożyć wzdłuż toru
kolejowego;
do zatrzymania i zabezpieczenia przed zbiegnięciem wagonów należy użyć
hamulca ręcznego i płozy hamulcowej (jednowargowej na torach
zabudowanych). Hamowanie lub blokowanie wagonów za pomocą desek,
kawałków drewna lub innych przedmiotów oraz używanie klinów uszkodzonych
jest zabronione.

Uwaga: Przetaczania wagonów powyższymi sposobami należy zaprzestać po zamówieniu
jazdy lokomotywy przewoźnika do obsługi torów ładunkowych i zdawczo - odbiorczych.
§ 46

1.

UKŁADANIE DRÓG PRZEBIEGU DLA MANEWRÓW ORAZ PRZEKŁADANIE
ZWROTNIC ROZJAZDÓW

Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na bocznicy dokonywana jest:

1) podczas obsługi Terminala BCT w I okręgu nastawczym Nabrzeża Helskiego –

2.

3.
4.

zdalnie nastawianie zwrotnic rozjazdów, napędami sterowanymi elektrycznie i
podawanie sygnałów na tarczach manewrowych przez nastawniczego posterunku
„BCT” obsługiwanego przez personel ZMPG, po uzgodnieniu jazd z dyżurnym ruchu
nastawni „GPF” obsługiwanej przez personel PKP PLK S.A. S.A.,
2) na wszystkich pozostałych okręgach nastawczych Nabrzeży – przez miejscowe,
ręczne nastawianie zwrotnic rozjazdów przez drużynę manewrową operatora
bocznicy lub przewoźnika kolejowego, po każdorazowym uzgodnieniu i uzyskaniu
zezwolenia na jazdę odpowiednio od koordynatora ZMPG oraz zwrotniczego
odpowiedniego posterunku stacji Gdynia Port PKP PLK S.A. S.A.
Przed przystąpieniem do wykonywania manewrów pracownicy drużyn manewrowych
powinni sprawdzić stan zajętości torów, po których planują jazdę, czystość żłobków w
torach zabudowanych, prawidłowość i dokładność działania rozjazdów, przez które tabor
ma być przetaczany a w szczególności czy nie ma przeszkód grożących wykolejeniem
taboru. Sprawdzić należy stan przylegania iglic do opornic i prawidłowość działania
zamknięć nastawczych. Kierownik manewrów w przypadku, kiedy pracę manewrową
wykonuje razem z manewrowym, omawiając plan pracy manewrowej, przydziela
zwrotnice do obsługi.
Za prawidłowe nastawienie zwrotnic podczas pracy manewrowej ponosi
odpowiedzialność pracownik, który je obsługuje.
Po zakończeniu manewrów zwrotnice rozjazdów należy przełożyć do położenia
zasadniczego. W zwrotnicach posiadających przeciwwagi, biała połowa z dwoma
czerwonymi paskami powinna znajdować się u góry. Rozjazdy w płycie żelbetowej
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z zabudowaną przestrzenią pomiędzy szynami nie posiadają przeciwwag do ich
przestawiania, przekłada się je przy pomocy łomika. Zwrotnice z napędami
umieszczonymi w zakrytych kanałach przestawiane są za pomocą specjalnego pręta
przytwierdzonego na stałe do napędu, umieszczonego na pokrywie kanałowej.
§ 47

GOSPODARKA PŁOZAMI HAMULCOWYMI I ICH UŻYTKOWANIE

1.

Odpowiedzialnym za prawidłowe rozmieszczenie i stan płóz hamulcowych w czasie
wykonywania pracy manewrowej na bocznicy jest ustawiacz przewoźnika kolejowego
obsługującego bocznicę.

2.

Przy zabieraniu wagonów z torów bocznicy, płozy hamulcowe należy odstawić na stojak.

3.

Zabrania się używania płóz hamulcowych uszkodzonych.

4.

W przypadku hamowania płozem hamulcowym nie należy wykładać płóz hamulcowych:
1) bezpośrednio przed i na złączu szyn,
2) na rozjeździe przed krzyżownicą,
3) na zewnętrznym toku szynowym w łuku,
4) na opornicy rozjazdu przed przylegającą do niej iglicą,
5) na i przed przejazdem, na i przed przejściem przez tory,
6) w każdym innym miejscu gdzie płóz hamulcowy nie spełniałby swego zadania.

5.

Płozy powinny być trwale ocechowane skrótem nazwy bocznicy i kolejnymi numerami
porządkowymi. Wszystkie płozy na bocznicy kolejowej podlegają ścisłej ewidencji.

6.

Na torach Nabrzeży stosowane są płozy typu PL1 koloru czerwonego oprócz Nabrzeża
Helskiego, gdzie na terminalu BCT stosowane są płozy koloru żółtego.
1) Nabrzeże Śląskie


dwa kosze na płozy hamulcowe znajdują się na stopach skrajnych żurawi
pomiędzy torami nr 712 i 713 – po 4 płozy w koszu.



stojak z 4 klinami drewnianymi znajduje się przy kolektorach do przeładunku gazu.

Wagony cysterny, podstawiane na Terminal LPG należy zabezpieczać przez
zahamowanie skrajnych wagonów hamulcem ręcznym i podklinowanie klinami
drewnianymi
Mogą być stosowane płozy uniwersalne typu PL3 koloru pomarańczowego.
Gospodarka płozami hamulcowymi i klinami w granicach terminali przeładunkowych
należy do HES Gdynia i ALPETROL.
2) Nabrzeże Szwedzkie



W I strefie Nabrzeża trzy kosze na płozy znajdują się na stopach dwóch skrajnych
i środkowego żurawia pomiędzy torami nr 643 i 645 - po 4 płozy w każdym koszu.
W II strefie Nabrzeża jeden stojak z 3 płozami znajduje się na terminalu BBM przy
torze nr 658A.

Do klinowania wagonów w torach zabudowanych nawierzchnią betonową stosuje się
płozy jednowargowe.
Gospodarka płozami hamulcowymi i klinami w granicach terminali przeładunkowych
należy do HES Gdynia i BBM.
3) Nabrzeże Duńskie
Na torach Nabrzeża Duńskiego stosuje się kliny drewniane.
Stojak z 4 klinami znajduje się pod wiatą nad torami nr 632 i 633.
Gospodarka klinami należy do Spółki HES Gdynia.
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4) Nabrzeże Holenderskie
Dwa kosze na płozy znajdują się na stopach dwóch skrajnych żurawi przy torze nr
604 – po 4 płozy w każdym koszu.
Do klinowania wagonów w torach zabudowanych nawierzchnią betonową stosuje się
płozy jednowargowe.
Gospodarka płozami hamulcowymi należy do Spółki HES Gdynia.
5) Nabrzeże Francuskie
W II strefie Nabrzeża Francuskiego znajduje się 1 płóz hamulcowy przy magazynie nr 29.
Ponadto dopuszcza się użytkowanie płóz przezoźnika kolejowego.
Gospodarka płozami hamulcowymi należy do HES Gdynia.
6) Nabrzeże Polskie
Ławy płozowe rozmieszczono następująco:
a. I strefa – po jednej ławie z 4 płozami każda:
 na rogu magazynu nr 5 od strony placu nr X przy torze nr 533,
 na rogu magazynu nr 2 od strony placu nr IX przy torze nr 533,
 na rogu magazynu nr 2 od strony placu nr VIII przy torze nr 533;
b. II strefa – po jednej ławie z 4 płozami każda:
 na rogu magazynu nr 5 od strony placu nr X i toru nr 552,
 na rogu magazynu nr 2 od strony placu nr IX i toru nr 552,
 na rogu magazynu nr 2 od strony placu nr VIII i toru nr 552.
Gospodarka płozami hamulcowymi należy do Spółki OT.
7) Instalacje pomocnicze w strefie prowadzącej do Nabrzeża Polskiego
Z uwagi na ogólnodostępny teren dookoła toru nr 541 zabrania się zabezpieczania
wagonów płozami. Z tego tytułu przy torze nr 541 i pozostałych torach nie przewiduję
się ław z płozami.
8) Nabrzeże Rotterdamskie
Ława płozowa OT z 4 płozami typu PL1 koloru czerwonego znajduje się na rogu
magazynu nr 8 przy torze nr 523 od strony placu nr XII.
Ława płozowa Speed z 4 płozami typu PL1 koloru czerwonego znajduje się na rogu
magazynu nr 8 przy torze nr 523 od strony placu nr XIII.
Gospodarka płozami hamulcowymi oznaczonymi symbolem „OT” należy do Spółki
portowej OT, a symbolem „SPEED” do Spółki portowej Speed Sp. z o.o.
9) Nabrzeże Indyjskie
Na terenie BTZ:



jeden stojak z 6 płozami znajduje się przy torze nr 503 (przy rozjeździe nr 721),
drugi stojak z 4 płozami znajduje się przy torze nr 503 za drogą przeciwpożarową
biegnącą wzdłuż granicy z terminalem;

Na terenie Koole:


jeden stojak z 4 klinami znajduje się przy torze nr 1.

Do klinowania wagonów w torach zabudowanych nawierzchnią utwardzoną stosuje
się płozy jednowargowe, a na punktach przeładunkowych płozy jednowargowe lub
kliny.
Gospodarka płozami hamulcowymi w granicach terminali należy do właściwych
spółek portowych.
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Z uwagi na ogólnodostępny teren dookoła toru nr 504 na punkcie ładunkowym Speed
nie przewiduje się ław z płozami i zabrania się zabezpieczania wagonów płozami.
Wagony po podstawieniu na ten punkt, ustawiacz przewoźnika zabezpiecza przed
zbiegnięciem poprzez zahamowanie sprawnego hamulca ręcznego. Gdy w
podstawionej grupie brak jest wagonów ze sprawnym hamulcem ręcznym, to przy
wagonach konieczny jest postój sprzęgniętej z nimi lokomotywy manewrowej
przewoźnika.
10) Nabrzeże Stanów Zjednoczonych
W II strefie Nabrzeża ława płozowa z 4 płozami znajduje się przy torze nr 442 od
strony ulicy Dokerów na wysokości placu nr XVIII.
W III strefie płozy znajdują się w magazynku pomocniczym przy torze nr 451, w
budynku pomiędzy magazynem S a rozjazdem nr 825.
Gospodarka płozami hamulcowymi w granicach Nabrzeża należy do Spółki OT.
11) Nabrzeże Czeskie
Na torze nr 421 stosowane są płozy jednowargowe.
Ława płozowa z 4 płozami znajduje się na poboczu toru nr 421 od strony wody, 40
metrów od miejsca załamania się Nabrzeża, patrząc w kierunku kozła oporowego.
Gospodarka płozami hamulcowymi na tym Nabrzeżu należy do OT.
12) Nabrzeże Rumuńskie
Płozy hamulcowe, 4 sztuki, znajdują się w koszu umieszczonym w stopie żurawia
pierwszego o strony rozjazdu nr 843 pomiędzy torami nr 401 i 402.
Gospodarka płozami hamulcowymi na tym Nabrzeżu należy do OT Port Gdynia
13) Nabrzeże Helskie Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT
Płozy hamulcowe, koloru żółtego, znajdują się na ławach płozowych usytuowanych:
 przy kontenerze SRK - 2 szt. (numery: BCT1 do BCT2)
 międzytorze 32–33, 35–36, 36–37 - 20 szt. (numery: BCT3 do BCT22)
 przy KO tor 849 - 6 szt. (numery: BCT23 do BCT28)
 przy torach 851, 852 - 8 szt. (numery: BCT29 do BCT 36)
14) Terminal CTL
Na terminalu CTL użytkowane są płozy przezoźnika kolejowego.
§ 48

ZABEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO PRZED ZBIEGNIĘCIEM

1. Za właściwe zabezpieczenie taboru przed zbiegnięciem odpowiedzialny jest pracownik
drużyny manewrowej przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę.
2. Za zabezpieczenie przed zbiegnięciem wagonów przesuwanych podczas wykonywania
czynności za lub rozładunkowych przez Spółki portowe i po zakończeniu czynności
przeładunkowych odpowiedzialny jest kierujący manewrami zatrudniony przez tą spółkę.
3. Zabezpieczenia wagonów przed zbiegnięciem należy dokonywać przed odczepieniem
lokomotywy od składu wagonów.
4. Zabezpieczenia wagonów przed zbiegnięciem należy dokonywać przez ich połączenie i
zahamowanie:
1) jednego wagonu hamulcem ręcznym, jeżeli grupa wagonów nie przekracza 10
wagonów,
2) dwóch skrajnych wagonów, jeżeli grupa pojazdów przekracza 10 sztuk,
3) od strony spadku większego niż 2,5‰ należy założyć płozy hamulcowe.
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5. Przed rozpoczęciem manewrów na kierowniku manewrów ciąży obowiązek uchylenia
zabezpieczenia.
6. W przypadku braku lub uszkodzenia hamulca ręcznego, grupy wagonowe należy
zabezpieczyć z obu stron płozami hamulcowymi.
7. Zabrania się używania do zabezpieczenia wagonów przed zbiegnięciem:
1) uszkodzonych płóz hamulcowych,
2) żelaza, kamieni, kawałków drewna, itp.
8. Rodzaj płóz hamulcowych powinien być dostosowany do typu szyn.
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ROZDZIAŁ VI.
ORGANIZACJA WYKONYWANIA PRACY MANEWROWEJ
NA BOCZNICY KOLEJOWEJ
§ 49
1.

PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE PRACY MANEWROWEJ

Nabrzeże Śląskie
1) Obsługę Nabrzeża Śląskiego składem manewrowym lub lokomotywą jadącą luzem
po wagony gotowe do zabrania z punktów przeładunkowych HES Gdynia każdy
z przewoźników realizuje w porozumieniu z Dysponentem PZOW. Przy obsłudze
terminalu ALPETROL ze Spedytorem tej Spółki.
2) Dysponent PZOW ściśle współpracuje z Dysponentem Nabrzeża i dyspozytorem
HES Gdynia oraz Spedytorem. Po dokonaniu uzgodnień z wyżej wymienionymi
pracownikami, ustawiacz (kierujący manewrami) omawia plan pracy manewrowej z
koordynatorem ZMPG. O kolejności jazd manewrowych decyduje koordynator
zapewniając Przewoźnikom wjazd na Nabrzeże w kolejności ich zgłaszania się lub w
kolejności ustalonej przez dyspozytorów. W przypadkach jednoczesnego zgłoszenia
się dwóch lub więcej grup manewrowych do jazdy na Nabrzeże, do obsługi tej samej
spółki, kolejność wjazdu koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem tej spółki, a w
przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch grup manewrowych do jazdy na
Nabrzeże do obsługi różnych spółek, kolejność jazd koordynator uzgadnia z
dyspozytorem ZMPG.

2.

Nabrzeże Szwedzkie
Obsługę Nabrzeża Szwedzkiego składem manewrowym lub lokomotywą jadącą luzem po
wagony gotowe do zabrania z punktów przeładunkowych HES Gdynia, każdy z
przewoźników realizuje w porozumieniu z Dysponentem PZOW, a przy obsłudze
terminalu BBM ze Spedytorem tej Spółki i dysponentem PZOW. Dysponent PZOW ściśle
współpracuje z Dysponentem Nabrzeża i dyspozytorami HES Gdynia lub BBM oraz z
podmiotami reprezentującymi te spółki. Po dokonaniu uzgodnień z wyżej wymienionymi
pracownikami, kierujący manewrami ze strony przewoźnika omawia plan pracy
manewrowej z koordynatorem ZMPG. O kolejności jazd manewrowych decyduje
koordynator ZMPG zapewniając przewoźnikom wjazd na Nabrzeże w kolejności ich
zgłaszania się lub w kolejności ustalonej przez niżej wymienionych dyspozytorów. W
przypadkach jednoczesnego zgłoszenia się dwóch lub więcej grup manewrowych do
jazdy na Nabrzeże, do obsługi tej samej Spółki, kolejność wjazdu koordynator ZMPG
uzgadnia z jej dyspozytorem a w przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch grup
manewrowych do jazdy na Nabrzeże do obsługi różnych Spółek, kolejność jazd
koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem ZMPG.

3.

Nabrzeże Duńskie
Zamiar obsługi Nabrzeża Duńskiego w wolne soboty, niedziele lub święta, przewoźnik
kolejowy zobowiązany jest zgłosić dyspozytorowi HES Gdynia / dysponentowi PZOW, w
poprzedzającym dniu roboczym do godziny 14.00. Bieżącą obsługę Nabrzeża Duńskiego
składem manewrowym lub lokomotywą jadącą luzem po wagony gotowe do zabrania z
punktów przeładunkowych HES Gdynia, każdy z przewoźników realizuje w porozumieniu
z Dysponentem PZOW. Dysponent PZOW ściśle współpracuje z Dysponentem Nabrzeża
i dyspozytorem HES Gdynia. Po dokonaniu uzgodnień z wyżej wymienionymi
pracownikami, kierujący manewrami
ze strony przewoźnika omawia plan pracy
manewrowej z koordynatorem ZMPG. O kolejności jazd manewrowych decyduje
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koordynator zapewniając przewoźnikom wjazd na Nabrzeże w kolejności ich zgłaszania
się lub w kolejności ustalonej przez dyspozytora. W przypadkach jednoczesnego
zgłoszenia się dwóch lub więcej grup manewrowych do jazdy na Nabrzeże, kolejność
wjazdu koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem ZMPG.
4.

5.

Nabrzeże Holenderskie
Obsługę Nabrzeża Holenderskiego składem manewrowym lub lokomotywą jadącą luzem
po wagony gotowe do zabrania z punktów przeładunkowych HES Gdynia każdy z
przewoźników realizuje w porozumieniu z dysponentem PZOW. Dysponent PZOW ściśle
współpracuje z dysponentem Nabrzeża i dyspozytorem HES Gdynia. Po dokonaniu
uzgodnień z wyżej wymienionymi pracownikami, kierujący manewrami ze strony
przewoźnika omawia plan pracy manewrowej z koordynatorem ZMPG. O kolejności jazd
manewrowych decyduje koordynator zapewniając przewoźnikom wjazd na Nabrzeże w
kolejności ich zgłaszania się lub w kolejności ustalonej przez dyspozytorów. W
przypadkach jednoczesnego zgłoszenia się dwóch lub więcej grup manewrowych do
jazdy na Nabrzeże, do obsługi tej samej Spółki, kolejność wjazdu koordynator ZMPG
uzgadnia z jej dyspozytorem a w przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch grup
manewrowych do jazdy na Nabrzeże do obsługi różnych Spółek, kolejność jazd
koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem ZMPG.
Nabrzeże Francuskie
Obsługę Nabrzeża Francuskiego składem manewrowym lub lokomotywą jadącą luzem po
wagony gotowe do zabrania każdy z przewoźników realizuje w porozumieniu
z koordynatorem magazynu nr 1 a torów w I strefie z przesyłkami pod zasobnie
dodatkowo z dyspozytorem HES Gdynia. Po dokonaniu uzgodnień z pracownikami,
kierujący manewrami omawia plan pracy manewrowej z koordynatorem ZMPG. O
kolejności jazd manewrowych decyduje koordynator ZMPG, zapewniając przewoźnikom
wjazd na Nabrzeże w kolejności ich zgłaszania się lub w kolejności ustalonej przez
dyspozytorów. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch lub więcej grup
manewrowych do jazdy na Nabrzeże, kolejność wjazdu koordynator ZMPG uzgadnia
z koordynatorem magazynu nr 1, a w przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch
grup manewrowych do jazdy na Nabrzeże do obsługi różnych spółek, kolejność jazd
koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem ZMPG.

6.

Nabrzeże Polskie
Obsługę Nabrzeża Polskiego składem manewrowym lub lokomotywą jadącą luzem po
wagony gotowe do zabrania każdy z przewoźników realizuje w porozumieniu
z dyspozytorem OT lub dysponentem Speed, jeżeli obsługa dotyczy toru ładunkowego nr
541. Po dokonaniu uzgodnień z tym pracownikiem, kierujący manewrami omawia plan
pracy manewrowej z koordynatorem ZMPG. O kolejności jazd manewrowych decyduje
koordynator zapewniając przewoźnikom wjazd na Nabrzeże w kolejności ich zgłaszania
się lub w kolejności ustalonej przez dyspozytorów. W przypadku jednoczesnego
zgłoszenia się dwóch lub więcej grup manewrowych do jazdy na Nabrzeże, do obsługi tej
samej spółki, kolejność wjazdu koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem tej spółki
(dysponentem Speed), a w przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch grup
manewrowych do jazdy na Nabrzeże do obsługi różnych spółek, kolejność jazd
koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem ZMPG.

7.

Nabrzeże Rotterdamskie
Obsługę Nabrzeża Rotterdamskiego składem manewrowym lub lokomotywą jadącą
luzem po wagony gotowe do zabrania każdy z przewoźników realizuje w porozumieniu z
dyspozytorem OT lub dysponentem Speed, w zależności od tego, która Spółka ma być
obsługiwana. Po dokonaniu uzgodnień z pracownikiem, kierujący manewrami ze strony
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przewoźnika omawia plan pracy manewrowej z koordynatorem ZMPG. O kolejności jazd
manewrowych decyduje koordynator ZMPG zapewniając przewoźnikom wjazd na
Nabrzeże w kolejności ich zgłaszania się lub w kolejności ustalonej przez dyspozytorów.
W przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch lub więcej grup manewrowych do
jazdy na Nabrzeże do obsługi tej samej spółki, kolejność wjazdu koordynator ZMPG
uzgadnia z dyspozytorem (dysponentem) tej spółki, a w przypadku jednoczesnego
zgłoszenia się dwóch grup manewrowych do jazdy na Nabrzeże do obsługi różnych
spółek, kolejność jazd koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem ZMPG.
8.

Nabrzeże Indyjskie
Obsługę Nabrzeża Indyjskiego składem manewrowym lub lokomotywą jadącą luzem po
wagony gotowe do zabrania każdy z przewoźników realizuje w porozumieniu z
dysponentem BTZ, jeżeli obsługa dotyczy Spółki BTZ lub z kierownikiem zmiany
terminalu Koole i dysponentem BTZ, jeżeli obsługa dotyczy Spółki Koole. Obsługę torów
KARNSTENSEN należy uzgadniać i realizować w sposób przewidziany w zasadach
obsługi punktu ładunkowego tej Spółki ze specjalistą ds. Logistyki, natomiast punktu
ładunkowego Speed na torze nr 504 z dysponentem Spółki Speed. Po dokonaniu
uzgodnień z tymi pracownikami, kierujący manewrami omawia plan pracy manewrowej z
koordynatorem ZMPG. O kolejności jazd manewrowych decyduje koordynator ZMPG
zapewniając przewoźnikom wjazd na Nabrzeże w kolejności ich zgłaszania się lub w
kolejności ustalonej przez dyspozytorów lub kierownika zmiany terminalu Koole albo
dysponenta BTZ lub dysponenta Speed, tj. pracowników wykonujących między innymi
czynności dyspozytorskie. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch lub więcej
grup manewrowych do jazdy na Nabrzeże, do obsługi tej samej spółki, kolejność wjazdu
koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem tej spółki, a w przypadku jednoczesnego
zgłoszenia się dwóch grup manewrowych do jazdy na Nabrzeże do obsługi różnych
spółek, kolejność jazd koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem ZMPG. Jeżeli w
trakcie prowadzonych na terminalu Koole prac przeładunkowych ładunków
niebezpiecznych, zajdzie potrzeba podstawienia lub zabrania wagonów na lub z terminalu
BTZ, obsługa wagonów kolejowych do BTZ zawsze będzie miała pierwszeństwo w
stosunku do obsługi statku z ładunkami niebezpiecznymi, a co za tym idzie, obsługa
statku będzie przez Spółkę Koole wstrzymywana na czas dokonania niezbędnych prac
manewrowych w rejonie 15 metrowej strefy ochronnej, wokół stanowiska statkowego przy
polerze nr 14. Sposób postępowania ustawiacza w tym wykonywania (w tym przypadku)
prac manewrowych opisano w Zasadach prowadzenia ruchu kolejowego.

9.

Nabrzeże Stanów Zjednoczonych
Obsługę Nabrzeża Stanów Zjednoczonych składem manewrowym lub lokomotywą jadącą
luzem po wagony gotowe do zabrania każdy z przewoźników realizuje w porozumieniu z
dyspozytorem OT. Po dokonaniu uzgodnień, kierujący manewrami omawia plan pracy
manewrowej z koordynatorem ZMPG. O kolejności jazd manewrowych decyduje
koordynator ZMPG zapewniając przewoźnikom wjazd na Nabrzeże w kolejności ich
zgłaszania się lub w kolejności ustalonej przez niżej wymienionych dyspozytorów. W
przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch lub więcej grup manewrowych do jazdy
na Nabrzeże, do obsługi tej samej spółki, kolejność wjazdu koordynator ZMPG uzgadnia
z dyspozytorem tej spółki, a w przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch grup
manewrowych do jazdy na Nabrzeże do obsługi różnych spółek, kolejność jazd
koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem ZMPG.

10. Nabrzeże Czeskie
Obsługę Nabrzeża Czeskiego składem manewrowym lub lokomotywą jadącą luzem po
wagony gotowe do zabrania każdy z przewoźników realizuje w porozumieniu z
gyspozytorem OT. Po dokonaniu uzgodnień z pracownikiem, kierujący manewrami ze
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strony przewoźnika omawia plan pracy manewrowej z koordynatorem ZMPG. O
kolejności jazd manewrowych decyduje koordynator zapewniając przewoźnikom wjazd na
Nabrzeże w kolejności ich zgłaszania się lub w kolejności ustalonej przez dyspozytorów.
W przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch lub więcej grup manewrowych do
jazdy na Nabrzeże, do obsługi tej samej spółki, kolejność wjazdu koordynator uzgadnia z
dyspozytorem tej spółki, a w przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch grup
manewrowych do jazdy na Nabrzeże do obsługi różnych spółek, kolejność jazd
koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem ZMPG.
11. Nabrzeże Rumuńskie
Obsługę Nabrzeża Rumuńskiego składem manewrowym lub lokomotywą jadącą luzem
po wagony gotowe do zabrania każdy z przewoźników realizuje w porozumieniu
z dyspozytorem OT. Podczas dokonywania ww. uzgodnień dyspozytor OT jest
zobowiązany powiadomić przewoźnika o cumowaniu lub zacumowaniu przy Nabrzeżu
Rumuńskim promu samochodowego i zakazać mu jazdy torami nr 403 i 402. Jeżeli nie
ma promu przy Nabrzeżu, a spodziewane jest jego podejście, dyspozytor OT poleca
przewoźnikowi takie ustawienie wagonów by tory nr 403 i 402 na wysokości od końca
magazynu nr 18 do pachoła cumowniczego nr 26E na placu nr XXI były wolne. Powyższe
działanie umożliwi bezproblemowe zacumowanie promu podczas jego przybycia. Po
dokonaniu uzgodnień z dyspozytorem OT, kierujący manewrami ze strony przewoźnika
przed wyjazdem ze stacji omawia plan pracy manewrowej z koordynatorem ZMPG.
O kolejności jazd manewrowych decyduje koordynator ZMPG zapewniając Przewoźnikom
wjazd na Nabrzeże w kolejności ich zgłaszania się lub w kolejności ustalonej przez niżej
wymienionych dyspozytorów. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia się dwóch lub
więcej grup manewrowych do jazdy na Nabrzeże, do obsługi tej samej spółki, kolejność
wjazdu koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem tej spółki a w przypadku
jednoczesnego zgłoszenia się dwóch grup manewrowych do jazdy na Nabrzeże do
obsługi różnych spółek, kolejność jazd koordynator ZMPG uzgadnia z dyspozytorem
ZMPG.
12. Nabrzeże Helskie Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT
Każdy z przewoźników obowiązany jest awizować do Planera BCT przybycie wagonów z
24 godzinnym wyprzedzeniem do przewidywanego czasu wjazdu pociągu faksem,
telefonicznie, bądź drogą elektroniczną. Szczegółowy opis zasad awizacji znajduje się w
zasadach obsługi Terminalu BCT.
Po wjeździe pociągu lub lokomotywy na stację Gdynia Port, obsługę terminalu BCT
składem manewrowym lub lokomotywą jadącą luzem po wagony gotowe do zabrania,
każdy z przewoźników realizuje w porozumieniu z Planerem Obsługi Kolei BCT. O
kolejności jazd manewrowych na terminal decyduje Planer, który nadzoruje kolejność
i pierwszeństwo w przyjęciu i wysłaniu wagonów.
13. Terminal CTL
Obsługę terminalu, ustawiacze przewoźników realizują w porozumieniu z brygadzistą
kolejowym w zakresie planowanych podstawień pojazdów kolejowych. Czas pracy
brygadzisty: w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.
W dni świąteczne, wolne od pracy i w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 obsługę
terminalu uzgadniać należy z dyspozytorem.
Organizację pracy manewrowej na bazie (terminalu) i warunki prowadzenia pracy
manewrowej znajdują się w zasadach obsługi terminalu kolejowego CTL Północ Sp. z o.o.
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§ 50
1.
2.
3.

4.
5.

ZADANIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRACY MANEWROWEJ

Działania związane z prowadzeniem ruchu kolejowego na terenie zarządzanym przez
ZMPG kontroluje Dział Głównego Dyspozytora Portu.
Decyzje Dyspozytora Portu w zakresie pierwszeństwa obsługi są dla wszystkich
uczestników przewozu ostateczne.
Dokładna godzina podstawienia wagonów oraz zgłoszenia wagonów gotowych do
zabrania po wykonaniu czynności przeładunkowych, jest rejestrowana i przekazywana
koordynatorowi ZMPG.
Po zakończeniu manewrów należy dokonać sprawdzenia, czy wagony znajdują się w
granicach ukresów i są prawidłowo zabezpieczone przed zbiegnięciem.
Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Nabrzeżu Śląskim
1) Do zakresu pracy stałej na Nabrzeżu Śląskim należy wykonywanie pracy manewrowej
ściśle związanej z przeładunkiem towarów w relacji wagon – plac i wagon - burta statku
lub odwrotnie polegających na podstawianiu i przeciąganiu kolejnych wagonów pod
burtę statku zasobnie i place. Prace powyższe wykonywane są podciągarkami lub
lokomotywami.
2) Nadzorującym prawidłowego wykonania przez przewoźnika obsługi nabrzeża w
zakresie czasu i kolejności wstawienia lub wystawienia wagonów jest dysponent
PZOW. Nadzorującym miejsca podstawiania i zabierania wagonów na nabrzeżu jest
dysponent nabrzeża HES Gdynia a na terminalu ALPETROL mistrz przeładunku
terminala LPG. Dysponent nabrzeża wydaje polecenia brygadzistom i bezpośrednio
ustawiaczom lokomotyw, pracujących na nabrzeżu. Mistrz przeładunku terminala LPG
wydaje polecenia ustawiaczowi pracującemu na terminalu. Dysponent nabrzeża lub
mistrz przeładunku odpowiada za wydawane polecenia w zakresie dotyczącym miejsc
podstawienia i zabierania wagonów na – i z miejsc ładunkowych, przygotowanie
nabrzeża i terminali do obsługi oraz terminowe wstrzymanie prac ładunkowych przez
zespoły robocze. Ustawiacz po otrzymaniu polecenia przesunięcia wagonów od wyżej
wymienionych przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu manewrowego poza ukres toru,
na którym się znajduje musi na jazdę uzyskać zgodę od koordynatora ZMPG, gdy na
Nabrzeżu Śląskim przebywają w tym samym czasie przynajmniej dwie lokomotywy
manewrowe. Podczas pracy tylko jednej lokomotywy, ustawiacz bez powiadamiania
koordynatora ZMPG może dojeżdżać aż do ukresu rozjazdu nr 270. Dopiero na
przekroczenie ww. ukresu wymagana jest zgoda koordynatora ZMPG. Szczegółowy
podział czynności w zakresie nadzoru ustalany jest w zasadach obsługi punktów
ładunkowych poszczególnych spółek portowych.

6.

Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Nabrzeżu Szwedzkim
1) Do zakresu pracy stałej na Nabrzeżu Szwedzkim należy wykonywanie pracy
manewrowej ściśle związanej z przeładunkiem towarów w relacji wagon – plac
(magazyn) i wagon burta - statku lub odwrotnie polegających na przeciąganiu
kolejnych wagonów pod burtę statku zasobnie, place i punkty rozładunkowe oraz ich
ważeniu. Prace powyższe wykonywane są lokomotywami lub przystosowanymi do
tego celu ładowarkami kołowymi. Na Nabrzeżu Szwedzkim HES Gdynia przeładowuje
towary masowe takie jak węgiel, koks, pasze, zboże i chemikalia płynne. BBM zajmuje
się przeładunkami nawozów sypkich luzem i w BigBag oraz płynnych.
2) Nadzorującym prawidłowego (właściwego) wykonania przez przewoźnika, obsługi
nabrzeża w zakresie czasu i kolejności wstawienia lub wystawienia wagonów na
terenie HES Gdynia jest dysponent PZOW. Nadzorującym miejsca podstawiania i
zabierania wagonów na nabrzeżu jest dysponent nabrzeża HES Gdynia, a na
terminalu BBM szef zmiany. Dysponent nabrzeża wydaje polecenia brygadzistom i
77

bezpośrednio ustawiaczom lokomotyw, pracujących na Nabrzeżu. Szef zmiany wydaje
polecenia ustawiaczowi pracującemu na Terminalu. Dysponent nabrzeża i szef zmiany
odpowiadają za wydawane polecenia w zakresie dotyczącym miejsc podstawienia i
zabierania wagonów na i z miejsc ładunkowych, przygotowanie Nabrzeża i terminali do
obsługi oraz terminowe wstrzymanie prac ładunkowych przez zespoły robocze.
Ustawiacz po otrzymaniu polecenia przesunięcia wagonów przed wykonaniem
jakiegokolwiek ruchu manewrowego poza ukres toru, na którym się znajduje musi na
jazdę uzyskać zgodę od koordynatora ZMPG, gdy na Nabrzeżu Szwedzkim w każdej
strefie w tym samym czasie przebywają co najmniej dwie lokomotywy manewrowe.
Podczas pracy tylko jednej lokomotywy ustawiacz bez powiadamiania koordynatora
ZMPG może dojeżdżać: w I strefie do rozjazdów nr 275 lub 276 a w II strefie do ukresu
rozjazdu nr 272. Szczegółowy podział czynności w zakresie nadzoru ustalany jest w
zasadach obsługi punktów ładunkowych poszczególnych spółek portowych.
7.

Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Nabrzeżu Duńskim
1) Do zakresu pracy stałej na Nabrzeżu Duńskim należy wykonywanie pracy manewrowej
ściśle związanej z przeładunkiem towarów w relacji statek - wagon lub wagon – statek.
Prace powyższe wykonywane są lokomotywami SM42.
2) Nadzorującym prawidłowego (właściwego) wykonania przez przewoźnika, obsługi
nabrzeża w zakresie czasu i kolejności wstawienia lub wystawienia wagonów jest
dysponent PZOW. Nadzorującym miejsca podstawiania i zabierania wagonów na
Nabrzeżu jest dysponent nabrzeża HES Gdynia. Dysponent nabrzeża wydaje
polecenia w zakresie dotyczącym miejsc podstawienia i zabierania wagonów na i z
miejsc ładunkowych, przygotowanie nabrzeża do obsługi oraz terminowe wstrzymanie
prac ładunkowych przez zespoły robocze. Ustawiacz po otrzymaniu od dysponenta
polecenia przesunięcia wagonów przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu
manewrowego poza ukres rozjazdu nr 385 musi na jazdę uzyskać zgodę od
koordynatora ZMPG. Szczegółowy podział czynności w zakresie nadzoru ustalany jest
w zasadach obsługi punktów ładunkowych poszczególnych spółek portowych.

8.

Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Nabrzeżu Holenderskim
1) Do zakresu pracy stałej na Nabrzeżu Holenderskim należy wykonywanie pracy
manewrowej ściśle związanej z przeładunkiem towarów w relacji wagon – plac
(magazyn) i wagon - burta statku lub odwrotnie polegających na przeciąganiu
kolejnych wagonów pod burtę statku zasobnie, place i punkty rozładunkowe oraz ich
ważeniu. Prace powyższe wykonywane są lokomotywami lub przystosowanymi do tego
celu ładowarkami kołowymi. Na Nabrzeżu Holenderskim HES Gdynia przeładowuje
towary masowe takie jak węgiel, koks, siarkę granulowaną, żwiry, granity, śrutę, tlenki
glinu i chemikalia płynne.
2) Czynności ładunkowe oraz zasady obsługi punktów ładunkowych Nabrzeża.
Koordynującym wykonywanie prac przeładunkowych, zdawczo odbiorczych i
manewrowych na nabrzeżu jest dysponent Nabrzeża. Dysponent wydaje polecenia
podległym pracownikom, odpowiedzialnym za ich wykonanie. Dysponent przekazuje im
informacje otrzymane od dysponenta punktu zdawczo - odbiorczego wagonów (PZOW)
w zakresie zapowiedzianej przez przewoźnika obsługi torów na Nabrzeżu. Odpowiada
za wydawane polecenia w zakresie dotyczącym miejsc podstawienia i zabierania
wagonów na i z miejsc ładunkowych, przygotowanie Nabrzeży do obsługi oraz
terminowe wstrzymanie prac ładunkowych przez zespoły robocze. Nadzorującym
prawidłowego wykonania przez przewoźnika, obsługi nabrzeża w zakresie czasu i
kolejności wstawienia lub wystawienia wagonów jest dysponent PZOW. Dysponent
PZOW decyduje o czasie i kolejności wstawienia lub wystawienia wagonów. Natomiast
za szczegółowe polecenia dotyczące manewrów na punktach ładunkowych Nabrzeża
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9.

odpowiada dysponent Nabrzeża. Dysponent Nabrzeża ściśle współpracuje z
ustawiaczem, dokonującym obsługi i manewrów i odpowiada za wydawane polecenia.
Ustawiacz po otrzymaniu od dysponenta polecenia przesunięcia wagonów przed
wykonaniem jakiegokolwiek ruchu manewrowego poza ukres toru, na którym się
znajduje musi powiadomić koordynatora ZMPG, gdy na Nabrzeżu Holenderskim
przebywają w tym samym czasie co najmniej dwie lokomotywy manewrowe. Podczas
pracy tylko jednej lokomotywy manewrowej, ustawiacz bez powiadamiania
koordynatora ZMPG może dojeżdżać: torem nr 605 do ukresu rozjazdu nr 683 a torem
nr 606 do rozjazdu nr 471. Szczegółowy podział czynności w zakresie nadzoru
ustalany jest w zasadach obsługi punktów ładunkowych poszczególnych spółek
portowych.
Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Nabrzeżu Francuskim

1) Do zakresu pracy stałej na Nabrzeżu Francuskim należy wykonywanie pracy
manewrowej ściśle związanej z przeładunkiem towarów w relacji wagon – magazyn,
plac i wagon - burta statku lub odwrotnie polegających na podstawianiu lub
przeciąganiu kolejnych wagonów pod burtę statku, plac i magazyny. Prace powyższe
wykonywane są lokomotywami lub przystosowaną do tego celu ładowarką kołową. Na
Nabrzeżu Francuskim przeładowuje się spaletyzowaną drobnicę. Nabrzeże
przystosowane jest również do przeładunku materiałów niebezpiecznych kl. I w I strefie
Nabrzeża.
2) Nadzorującym prawidłowego wykonania przez przewoźnika obsługi nabrzeża jest
koordynator magazynu nr 1. Nadzorujący wydaje polecenia brygadzistom i
bezpośrednio ustawiaczom lokomotyw, pracujących na Nabrzeżu. Nadzorujący
odpowiada za wydawane polecenia w zakresie dotyczącym miejsc podstawienia i
zabierania wagonów na i z miejsc ładunkowych, przygotowanie Nabrzeży do obsługi
oraz terminowe wstrzymanie prac ładunkowych przez zespoły robocze. Ustawiacz
pracujący w I strefie po otrzymaniu od koordynatora magazynu, polecenia przesunięcia
wagonów przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu manewrowego poza ukres rozjazdu
nr 647 a także przed wjazdem na rozjazd nr 644 musi na jazdę uzyskać zgodę od
koordynatora ZMPG. Ustawiacz pracujący w II strefie bez zgody koordynatora ZMPG
może poruszać się do ukresu rozjazdu nr 683. Szczegółowy podział czynności w
zakresie nadzoru ustalany jest w zasadach obsługi punktów ładunkowych
poszczególnych spółek portowych.
10. Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Nabrzeżu Polskim
1) Do zakresu pracy stałej na Nabrzeżu Polskim należy wykonywanie pracy manewrowej
ściśle związanej z przeładunkiem towarów w relacji wagon – plac (magazyn) i wagon
burta statku lub odwrotnie polegających na podstawianiu lub przeciąganiu kolejnych
wagonów pod burtę statku, plac i magazyny. Prace powyższe wykonywane są
lokomotywami lub przystosowanym do tego celu ciągnikiem kołowym (ciągnik dotyczy
tylko Spółki OT). Na Nabrzeżu Polskim OT przeładowuje głównie wyroby stalowe oraz
drobnicę konwencjonalną ze statku do wagonów. Nabrzeże posiada stanowiska do
przeładunku przesyłek nadzwyczajnych – wyjątkowo ciężkich i ponadgabarytowych.
Dojazd do tych stanowisk odbywa się torami nr 547 i 543 oraz nr 531 i 533 w I strefie
Nabrzeża. Na torze nr 541 (I punkt ładunkowy) Speed przeładowuje złom lub biomasę
(PKS) Prace manewrowe związane z przeładunkiem ww. towarów wykonywane są
lokomotywami przewoźnika. Przesuwania wagonów na torze nr 541 można dokonywać
pomiędzy ukresem rozjazdu nr 571 a ukresem rozjazdu nr 567. Wyjazd poza ww.
ukresy jest dozwolony tylko za zgodą koordynatora ZMPG. Szczegółowo organizację
pracy manewrowej związanej z punktem ładunkowym Speed przedstawiono w
rozdziale Instalacje pomocnicze w strefie prowadzącej do Nabrzeża Polskiego.
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2) Nadzorującym prawidłowego wykonania przez przewoźnika, obsługi Nabrzeża jest
dysponent Wydziału Drobnicowego OT a przy obsłudze toru nr 541 dysponent Speed.
Dysponent wydaje polecenia starszemu brygadziście i bezpośrednio ustawiaczom
lokomotyw, pracujących na Nabrzeżu. Dysponent odpowiada za wydawane polecenia
w zakresie dotyczącym miejsc podstawienia i zabierania wagonów na i z miejsc
ładunkowych, przygotowanie Nabrzeży (lub toru nr 541) do obsługi oraz terminowe
wstrzymanie prac ładunkowych przez zespoły robocze. Dysponent ściśle współpracuje
z ustawiaczem, dokonującym obsługi i manewrów. Ustawiacz pracujący w I strefie po
otrzymaniu od nadzorującego, polecenia przesunięcia wagonów może poruszać się po
torach Nabrzeża i wyciągać wagony w kierunku wolnych torów nr 542 – 544 aż do
ukresu rozjazdu nr 563. Jeżeli na torze nr 541 wykonywane są przez Speed czynności
przeładunkowe wjazd na tor nr 542 jest zabroniony. Na każdorazowe przekroczenie
ukresu rozjazdu nr 563 i wjazd na rozjazd wymagana jest zgoda koordynatora ZMPG.
Ustawiacz pracujący w II strefie bez zgody koordynatora ZMPG może poruszać się do
ukresu rozjazdu nr 566. Szczegółowy podział czynności w zakresie nadzoru ustalany
jest w zasadach obsługi punktów ładunkowych poszczególnych spółek portowych.
3) Dla usprawnienia czynności przeładunkowych w I strefie Nabrzeża Polskiego, zezwala
się za zgodą koordynatora ZMPG, na przeciąganie próżnych lub ładownych wagonów
z torów nr 531 – 533 na tor nr 544 i odwrotnie ciągnikiem kołowym (siodłowym) firmy
SISU. Tor nr 544 leży w grupie torów pomiędzy ulicą Rotterdamską a wiaduktem pod
Al. Solidarności. Szczegółowe zasady wykonywania prac znajduje się w zasadach
obsługi punktów ładunkowych spółki portowej OT, w którym zawarte są zapisy:
- Podczas przesuwania wagonów ciągnikiem przy pomocy liny, kierujący pracą
manewrową oprócz wstrzymania ruchu samochodów i pieszych na przejeździe
w ciągu ul. Rotterdamskiej zobowiązany jest odsunąć pieszych od ciągnika i liny na
taką odległość by podczas ewentualnego pęknięcia liny nikt z pieszych nie został
przez nią zraniony
- Wagony na torze nr 544 można przeciągać do punktu znajdującego się w odległości
10 metrów przed ulicą Celną. Miejscem granicznym z ulicą Rotterdamską jest punkt
znajdujący się w odległości 10 metrów od tej ulicy;
- Na torze nr 544 w wyżej wymienionych granicach mieści się 18 czteroosiowych
węglarek (licząc po 14,04 metra na wagon);
- Po każdorazowym zakończeniu manewrów i zabezpieczeniu wagonów przed
zbiegnięciem, kierujący manewrami poprzez dysponenta Wydziału Drobnicowego
obowiązany jest zgłosić i podać koordynatorowi ZMPG fakt zakończenia pracy oraz
informację o ilości odstawionych na torze nr 544 wagonów. (Ww. zgłoszenie musi
być przez dysponenta Wydziału Drobnicowego i koordynatora ZMPG zapisane.
Zapisu należy dokonać w sposób przedstawiony w rozdziale przy Nabrzeżu
Holenderskim. Zabrania się przeciągania na tor nr 544 grupy wagonów, której nie
będzie można zabezpieczyć przed zbiegnięciem hamulcem ręcznym, ponieważ
zabezpieczanie wagonów płozami na torze nr 544 jest zabronione.
OT zobowiązane jest do zapewnienia ochrony odstawionych na postój wagonów przed
ewentualnymi kradzieżami części wagonowych lub ładunku. ZMPG za powyższe nie
ponosi odpowiedzialności. Wagony na torze nr 544 mogą być przekazane (zdane)
przewoźnikowi.
11. Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Instalacjach pomocniczych w
strefie prowadzącej w kierunku Nabrzeża Polskiego
1) Tory 542 – 558 łączą I i II strefę Nabrzeża Polskiego, a przez Nabrzeże Polskie,
również Nabrzeże Fińskie i I strefę Nabrzeża Francuskiego, z torami PKP PLK S.A..
Wszystkie tory, za wyjątkiem torów nr 544 i 557, służą jako komunikacyjne i dojazdowe
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do tych Nabrzeży. Tory nr 547 i 543 wyznaczone zostały również jako dojazdowe dla
przesyłek nadzwyczajnych - wyjątkowo ciężkich i ponadgabarytowych kierowanych do
przeładunku w I strefie Nabrzeża Polskiego, za wyjątkiem przesyłek załadowanych na
wagony platformy z zagłębioną podłogą typu 418Za i 423Z, dla których minimalny
promień łuku toru, producent wagonów określił na 200 metrów.
2) Nadzorującym pracę ładunkową i manewrową na torze nr 541 ze strony Spółki jest
dysponent Speed i to on wydaje polecenie przeciągania lub spychania wagonów
bezpośrednio ustawiaczowi przewoźnika. Dysponent każde rozpoczęcie i zakończenie
czynności ładunkowych obowiązany jest zgłosić koordynatorowi ZMPG.
3) Tor nr 541 i przyległe do niego pobocze oraz międzytorze torów nr 541 – 542 po
ukończeniu przeładunku każdej grupy wagonów muszą zostać przez Speed
oczyszczone z resztek złomu oraz usypów towarów (przeładowywanych luzem).
Odpowiedzialnym za wykonanie powyższego jest dysponent Speed.
12. Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Nabrzeżu Rotterdamskim
1) Do zakresu pracy stałej na Nabrzeżu Rotterdamskim należy wykonywanie pracy
manewrowej ściśle związanej z przeładunkiem towarów w relacji wagon – plac
(magazyn) i wagon burta statku lub odwrotnie polegających na podstawianiu lub
przeciąganiu kolejnych wagonów pod burtę statku, plac i magazyny. Prace powyższe
dla OT wykonywane są przez przewoźników kolejowych lub przystosowanym do tego
celu ciągnikiem kołowym. Prace manewrowe dla Speed wykonywane są tylko przez
przewoźników. Na Nabrzeżu Rotterdamskim OT przeładowuje wyroby pakowane lub
paletyzowane, natomiast Speed – ładunki masowe takie jak: biomasa (PKS), zboże,
pasze oraz złom.
2) Nadzorującym prawidłowe wykonanie przez przewoźnika obsługi nabrzeża dla OT jest
dysponent Wydziału Drobnicowego a dla Speed dysponent Speed. Dysponent wydaje
polecenia starszemu brygadziście i bezpośrednio ustawiaczom lokomotyw,
pracujących na Nabrzeżu. Dysponent odpowiada za wydawane polecenia w zakresie
dotyczącym miejsc podstawienia i zabierania wagonów na i z miejsc ładunkowych,
przygotowanie Nabrzeży do obsługi oraz terminowe wstrzymanie prac ładunkowych
przez zespoły robocze. Dysponent ściśle współpracuje z ustawiaczem, dokonującym
obsługi i manewrów. Ustawiacz pracujący na Nabrzeżu po otrzymaniu od
nadzorującego polecenia przesunięcia wagonów przed wykonaniem jakiegokolwiek
ruchu manewrowego poza ukres rozjazdu nr 689 musi na jazdę uzyskać zgodę od
koordynatora ZMPG. Szczegółowy podział czynności w zakresie nadzoru ustalany jest
w zasadach obsługi punktów ładunkowych poszczególnych spółek portowych.
13. Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Nabrzeżu Indyjskim
1) Podstawianie wagonów z torów zdawczych 503 lub 501 do rozładunku lub załadunku
na punkty ładunkowe terminalu BTZ znajdujące się przy torze 503 lub 501. Dla
przestawiania wagonów z toru 501 na tor 503 w przypadku częściowego zajęcia torów
502 i 503 wykorzystać należy rozjazdy nr 714, 713 a następnie nr 712 i 715. Sposób
postępowania:
a. Torem nr 501 w kierunku na kozioł oporowy za rozjazd nr 714 można przeciągnąć
lokomotywą maksymalnie 26 wagonów serii ,,Ugps”,
b. Po przełożeniu rozjazdów nr 713 i 714 na jazdę z toru nr 501 na 502 i po
sprawdzeniu, czy nie ma przeszkód do jazdy, kierownik manewrów wydaje
maszyniście polecenie pchania grupy wagonowej na tor nr 502. Za rozjazd nr 712
do ukresu rozjazdu nr 709 na tor 502 można przepchnąć maksymalnie 8 wagonów
,,Ugps” lub 7 wagonów serii „Talns”. Jeżeli tor nr 502 za rozjazdem nr 709 jest
zapełniony, to 18 wagonów „Ugps” lub 16 „Talns” należy pozostawić na torze nr
501 za ukresem rozjazdu nr 714.
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2)

3)

4)

5)

c. Po przełożeniu rozjazdów nr 715 i 712 na jazdę z toru nr 502 na tor nr 503 i po
sprawdzeniu czy nie ma przeszkód do jazdy, kierownik manewrów wydaje
maszyniście polecenie ciągnięcia grupy wagonowej na punkt załadunkowy.
Wykonywanie prac manewrowych ściśle związanych z przeładunkiem towaru w relacji
magazyn (zbiornik) – wagon lub odwrotnie polegających na przeciąganiu kolejnych
wagonów pod stanowiskiem z urządzeniem przeładunkowym BTZ na torze nr 503.
Przeciąganie odbywa się w kierunku kozła oporowego na tym torze. Na torze 503 od
poduszki piaskowej (Z1) do początku rozjazdu nr 721 mieści się lokomotywa
manewrowa i 4 wagony serii ,,Ugps” lub 3 wagony serii „Talns”.
Wykonywanie prac manewrowych ściśle związanych z przeładunkiem towaru w relacji
statek – wagon lub magazyn – wagon polegających na przeciąganiu kolejnych
wagonów pod stanowisko z urządzeniem załadunkowym BTZ na torze nr 501.
Przeciąganie odbywa się w kierunku kozła oporowego na tym torze. Pomiędzy
poduszką piaskową (Z1) a początkiem rozjazdu nr 722 mieści się lokomotywa
spalinowa i 5 wagonów serii ,,Ugps” lub „Talns”.
Przestawianie rozładowanych lub załadowanych przez BTZ grup wagonów z toru nr
503 przez rozjazdy nr 721 i 720 na tor nr 502 lub z toru 501 przez rozjazdy nr 722 i 719
na tor nr 502. Kolejne grupy na torze nr 502 powinny być łączone i spychane do ukresu
rozjazdu nr 713. Pomiędzy początkiem rozjazdu nr 719 a ukresem rozjazdu nr 713 na
torze nr 502 mieści się lokomotywa i 15 wagonów serii ,,Ugps” lub 14 serii „Talns”
Łączenie grup wagonowych odstawianych na tor nr 502 i ich spychanie po
zakończonej pracy w kierunku posterunku P15 do ukresu rozjazdu nr 704 lub 703.
Wagony po zakończonej pracy powinny być tak poustawiane, by nie zajmowały
rozjazdów, ukresów, dróg przejazdowych oraz dróg przeciwpożarowych.

6) Wykonywanie prac manewrowych związanych z wymianą grup manewrowych na
torach nr 1 i 2 terminalu Koole.
7) Wykonywanie przesuwania wagonów pomiędzy ukresami rozjazdów nr 703 a 711 w
torze nr 503 podczas ich rozładunku lub załadunku wykonywanego przez
KARNSTENSEN. Bez zgody koordynatora ZMPG wydanego kierującemu manewrami
przy wykonywaniu ww. czynności przekraczanie ukresów rozjazdów nr 703 lub 711 jest
zabronione. Koordynator ZMPG może wydać zgodę na przekroczenie ukresu rozjazdu
nr 711 w przypadku, gdy na torze nr 503 nie ma innej lokomotywy. Jeżeli pracuje na
tym torze lokomotywa stacjonarna BTZ lub Koole przekroczenie tego ukresu jest
możliwe po wzajemnym porozumieniu się zainteresowanych ustawiaczy. O
uzgodnieniach, kierujący manewrami pracujący dla KARNSTENSEN obowiązany jest
poinformować koordynatora ZMPG. Na przekroczenie ukresu rozjazdu nr 703
koordynator ZMPG może zezwolić tylko w przypadku, jeżeli wcześniej nie wyraził
zgody na jazdę z toru nr 501 lub 502 czy też z Nabrzeża Rotterdamskiego w kierunku
rozjazdu nr 546 lub posterunku P15 albo z posterunku P15 na tor nr 501 lub 502 czy
też na Nabrzeże Rotterdamskie.
8) Wykonywanie prac manewrowych na torze nr 504 wiąże się z przeładunkiem złomu,
biomasy PKS i innych towarów masowych w relacji wagon – plac lub odwrotnie.
Wagonów z uwagi na graniczący z punktem ładunkowym przejazd (w km 206.099)
podczas wykonywania prac przeładunkowych nie przesuwa się. Korzystając z torów
Nabrzeża Rotterdamskiego przybyłą do przeładunku większą ilość wagonów
dysponent Speed po uzgodnieniu z OT może odstawić na jednym z torów nabrzeża, a
po rozładunku pierwszych 4 lub 3 wagonów zarządzić wymianę na 4 lub 3 wagony z
grupy oczekującej. Na wymianę grup kierownik manewrów musi uzyskać zgodę
koordynatora ZMPG. Zakończenie pracy po wymianie grup wagonowych, kierownik
manewrów obowiązany jest zgłosić koordynatorowi ZMPG. Na każdorazowe
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przepychanie wagonów z toru nr 504 poza rozjazd nr 687 w kierunku Nabrzeża
Indyjskiego lub Rotterdamskiego niezbędna jest zgoda koordynatora ZMPG.
Koordynator może wydać zgodę na przekroczenie ukresu rozjazdu nr 687 tylko w
przypadku uzgodnienia powyższego z ustawiaczem lokomotywy pracującej na
Nabrzeżu Indyjskim lub gdy na tym Nabrzeżu i Nabrzeżu Rotterdamskim nie wykonuje
się żadnych prac manewrowych.
9) Zadania w zakresie wykonywanej pracy manewrowej przy jednoczesnej pracy BTZ
i Koole podczas prowadzenia prac przeładunkowych na torze nr 501 pomiędzy
rozjazdami nr 714 i 722. W czasie pracy przeładunkowej prowadzonej przez Koole na
torze nr 501, wagony dla BTZ podstawiane są i przekazywane na torze 503. Podczas
jednoczesnej pracy BTZ i Koole (na torze 501) nie może wykonywać przeładunków
firma KARNSTENSEN na torze nr 503. Jednocześnie wykonywane przeładunki przez
BTZ na torze nr 503 i Koole na torze nr 501 wymusiły organizację pracy na torze nr
502. Pracę manewrową na torze nr 502 prowadzić należy w niżej wymieniony sposób:
a. wagony na tor 502 odstawiane są na przemian przez:
 Koole, który 5 wagonowe grupy wpycha na tor nr 502 przez rozjazdy nr 722 i
719,
 BTZ, który 4 lub 3 wagonowe grupy, w zależności od serii wagonów, wpycha na
tor nr 502 przez rozjazdy nr 721 i 720;
b. łączenie poszczególnych grup wagonowych na torze nr 502 należy do drużyny
manewrowej odstawiającej daną grupę;
c. spychanie połączonych grup wagonów należy do drużyny manewrowej pracującej
przy lokomotywie Koole;
d. kierownik manewrów zarówno Koole jak i BTZ, przed wjazdem na tor nr 502
powinien upewnić się, czy nie przebywa na nim, bądź nie wjeżdża środek trakcyjny
drugiej spółki portowej.
Uwaga: Kierownik manewrów pierwszego środka trakcyjnego zobowiązany jest uzgodnić
każdorazowy wjazd na tor nr 502 z kierownikiem manewrów drugiej lokomotywy.
Z uwagi na szybkie zapełnianie toru nr 502 wagonami BTZ i Koole, biorąc pod uwagę
maksymalną pojemność toru wynoszącą 55 wagonów serii ,,Ugps” i normalną wynoszącą
38 wagonów tej serii, lub maksymalną i normalną dla wagonów serii „Talns” wynoszącą
odpowiednio : 50 i 30 wagonów, zachodzi konieczność szybkiego zabierania wagonów po
wyładunku tj., co cztery godziny. Warunkiem zabrania tych wagonów przez przewoźnika
jest dopełnienie niezbędnych formalności ich zdania. W związku z tym wagony
wystawione na tor nr 502, powinny być zdawane w kolejności od strony ul.Rotterdamskiej.
Dotyczy to wagonów zdawanych zarówno przez BTZ jak i Koole.
10) Nadzór nad wykonywaną pracą manewrową
a. Podczas obsługi Spółki BTZ:
Koordynującym wykonywanie prac przeładunkowych, zdawczo odbiorczych
i manewrowych na terminalu BTZ jest dysponent BTZ. Wydaje on polecenia
operatorowi punktu ładunkowego (brygadziście), który jest odpowiedzialny za ich
wykonanie. Dysponent BTZ przekazuje operatorowi informacje w zakresie
zapowiedzianej przez przewoźnika obsługi torów zdawczo odbiorczych.
Operator punktu ładunkowego jest nadzorującym miejsca podstawiania
i zabierania wagonów na BTZ i to on wydaje polecenia kierownikowi manewrów
wykonującemu prace manewrowe na torach zdawczo odbiorczych Nabrzeża jak
też ustawiaczowi pracującemu przy lokomotywie stacjonarnej BTZ. Nadzorujący
odpowiada za wydawane polecenia w zakresie dotyczącym miejsc podstawienia
i zabierania wagonów, przygotowanie Nabrzeża do obsługi oraz terminowe
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wstrzymanie prac ładunkowych przez zespoły robocze. Ustawiacz pracujący na
Nabrzeżu po otrzymaniu od nadzorującego, polecenia przesunięcia wagonów
przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu manewrowego poza ukresy rozjazdów nr
689 i 703 musi na jazdę uzyskać zgodę od koordynatora ZMPG.
b. Podczas obsługi Spółki Koole:
Nadzorującym miejsca podstawiania i zabierania wagonów na punktach
przeładunkowych Koole jest pracownik kierujący załadunkiem. To on wydaje
polecenia ustawiaczowi pracującemu przy manewrowaniu wagonami. Nadzorujący
odpowiada za wydawane polecenia w zakresie dotyczącym miejsc podstawienia i
zabierania wagonów na i z miejsc ładunkowych, wstrzymania prac ładunkowych
przez zespoły robocze i za prawidłowe odłączenie węży przeładunkowych. Jeżeli
na Nabrzeżu w tym samym czasie pracuje lokomotywa obsługująca BTZ,
ustawiacz pracujący przy obsłudze punktów przeładunkowych Koole przed
wykonaniem jakiegokolwiek ruchu manewrowego obowiązany jest porozumieć się
z ustawiaczem lokomotywy BTZ.
c. Podczas obsługi toru nr 503 dla Spółki KARNSTENSEN:
Nadzorującym, prawidłowego wykonania przez przewoźnika, obsługi Spółki
KARNSTENSEN jest mistrz zmianowy.
d. Podczas pracy na III punkcie ładunkowym Speed (tor nr 504):
Koordynującym wykonywanie prac przeładunkowych, zdawczo odbiorczych
i manewrowych na punkcie ładunkowym Speed jest dysponent tej Spółki, który
wstrzymuje pracę i zarządza zwolnienie toru nr 504 po otrzymaniu od
koordynatora ZMPG polecenia zepchnięcia wagonów w kierunku Nabrzeża
Rotterdamskiego poza ukres rozjazdu nr 689. Wydaje polecenia dźwigowym i
innym pracownikom zatrudnionym przy przeładunku, dotyczące przerwania pracy
oraz uporządkowania terenu. Dysponent upoważniony jest do wydawania poleceń
ustawiaczowi przewoźnika odnośnie ustawienia wagonów na torze. Odpowiada
również za polecenia wydawane w zakresie przestawiania, podciągania lub
przepychania wagonów. Ustawiacz przewoźnika wykonując polecenie dysponenta
może przekroczyć ukres rozjazdu nr 687 lub 546 tylko za zgodą koordynatora
ZMPG.
e. Szczegółowy podział czynności w zakresie nadzoru ustalany jest w zasadach
obsługi punktów ładunkowych poszczególnych spółek portowych.
14. Zadania w zakresie
Zjednoczonych

wykonywania

pracy

manewrowej

na

Nabrzeżu

Stanów

1) Do zakresu pracy stałej na Nabrzeżu Stanów Zjednoczonych należy wykonywanie
pracy manewrowej ściśle związanej z przeładunkiem towarów w relacji wagon – plac
(magazyn) lub odwrotnie polegających na podstawianiu lub przeciąganiu kolejnych
wagonów pod magazyny i place. Prace powyższe wykonywane są lokomotywami lub
przystosowanym do tego celu ciągnikiem kołowym. Na Nabrzeżu Stanów
Zjednoczonych, OT przeładowuje głównie papier, wyroby stalowe, drobnicę, kontenery
oraz przesyłki nadzwyczajne – wyjątkowo ciężkie i ponadgabarytowe. Do przewozu
ww. przesyłek w wagonach (norca) wyznaczono tory nr 435 i 436.
2) Nadzorującym prawidłowe wykonanie przez przewoźnika obsługi Nabrzeża jest
dysponent Wydziału Ro-Ro. Dysponent wydaje polecenia starszym brygadzistom
i bezpośrednio ustawiaczom lokomotyw, pracujących na Nabrzeżu. Nadzorujący
odpowiada za wydawane polecenia w zakresie dotyczącym miejsc podstawienia
i zabierania wagonów na i z miejsc ładunkowych, przygotowanie Nabrzeży do obsługi
oraz terminowe wstrzymanie prac ładunkowych przez zespoły robocze. Nadzorujący
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ściśle współpracuje z ustawiaczem, dokonującym obsługi i manewrów. Ustawiacz
pracujący na Nabrzeżu po otrzymaniu od dysponenta, polecenia przesunięcia
wagonów przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu manewrowego poza ukres rozjazdu
nr 763 w II strefie Nabrzeża Stanów Zjednoczonych i poza ukres rozjazdu nr 546 w II
strefie Nabrzeża Indyjskiego przy wyjeżdżaniu z III strefy Nabrzeża Stanów
Zjednoczonych musi na jazdę uzyskać zgodę od koordynatora ZMPG. Szczegółowy
podział czynności w zakresie nadzoru ustalany jest w zasadach obsługi punktów
ładunkowych poszczególnych spółek portowych.
15. Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Nabrzeżu Czeskim
1) Do zakresu pracy stałej na Nabrzeżu Czeskim należy wykonywanie pracy manewrowej
ściśle związanej z przeładunkiem towarów w relacji wagon – plac i wagon burta statku
lub odwrotnie polegających na podstawianiu lub przeciąganiu kolejnych wagonów pod
place lub burtę statku. Prace powyższe wykonywane są lokomotywami lub
przystosowanym do tego celu ciągnikiem kołowym. Na Nabrzeżu Czeskim OT
przeładowuje przesyłki wyjątkowo ciężkie a podstawowo Nabrzeże przystosowane
zostało do za i rozładunku promów samochodowych.
2) Nadzorującym prawidłowego wykonania przez przewoźnika obsługi Nabrzeża jest
dysponent Wydziału Ro-Ro. Dysponent wydaje polecenia starszemu brygadziście
i bezpośrednio ustawiaczowi lokomotywy, pracującej na Nabrzeżu. Nadzorujący
odpowiada za wydawane polecenia w zakresie dotyczącym miejsc podstawienia
i zabierania wagonów na i z miejsc ładunkowych, przygotowanie Nabrzeża do obsługi
oraz terminowe wstrzymanie prac ładunkowych przez zespoły robocze. Nadzorujący
ściśle współpracuje z ustawiaczem, dokonującym obsługi i manewrów. Ustawiacz
pracujący na Nabrzeżu po otrzymaniu od nadzorującego, polecenia przesunięcia
wagonów przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu manewrowego poza ukres rozjazdu
nr 841 musi na jazdę uzyskać zgodę od koordynatora ZMPG. Dysponent Wydziału RoRo odpowiada za nałożenie wykolejnicy nr Wk2 na tor nr 421 przed rozpoczęciem
rozładunku lub załadunku promu samochodowego. Szczegółowy podział czynności w
zakresie nadzoru ustalany jest w zasadach obsługi punktów ładunkowych
poszczególnych spółek portowych.
16. Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Nabrzeżu Rumuńskim
1) Do zakresu pracy stałej na Nabrzeżu Rumuńskim należy wykonywanie pracy
manewrowej ściśle związanej z przeładunkiem towarów w relacji wagon – plac
(magazyn) i wagon burta statku lub odwrotnie polegających na podstawianiu lub
przeciąganiu kolejnych wagonów pod place, magazyny lub burtę statku. Prace
powyższe wykonywane są lokomotywami lub przystosowanym do tego celu ciągnikiem
kołowym. Na Nabrzeżu Rumuńskim, OT przeładowuje głównie wyroby stalowe
i nawozy.
2) Nadzorującym prawidłowego wykonania przez przewoźnika obsługi Nabrzeża jest
dysponent Wydziału Ro-Ro, który wydaje polecenia starszemu brygadziście
i bezpośrednio ustawiaczowi lokomotywy pracującej na Nabrzeżu. Nadzorujący
odpowiada za wydawane polecenia w zakresie dotyczącym miejsc podstawienia
i zabierania wagonów na i z miejsc ładunkowych, przygotowanie Nabrzeża do obsługi
oraz terminowe wstrzymanie prac ładunkowych przez zespoły robocze. Nadzorujący
ściśle współpracuje z ustawiaczem, dokonującym obsługi i manewrów. Ustawiacz
pracujący w I strefie Nabrzeża po otrzymaniu od nadzorującego, polecenia
przesunięcia wagonów poza ukres rozjazdu nr 841 a w II strefie Nabrzeża poza ukres
rozjazdu nr 761 przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu manewrowego musi na jazdę
uzyskać zgodę od koordynatora ZMPG. Szczegółowy podział czynności w zakresie
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nadzoru ustalany jest w zasadach obsługi punktów ładunkowych poszczególnych
spółek portowych.
17. Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Nabrzeżu Helskim
Po wjeździe z wagonami na tory postojowe GPK na sygnał zezwalający podany na tarczy
manewrowej przez nastawniczego BCT, ustawiacz przewoźnika dokonuje ich segregacji
zgodnie z poleceniem uzyskanym od Planera Obsługi Kolei BCT,i dokonuje podstawienia
wagonów na właściwe tory. Szczegółowy sposób postępowania pracowników
przewoźnika, oddzielnie dla każdego rejonu manewrowego:
1) Rejon manewrowy nr 1.
 W tym samym czasie manewry może wykonywać tylko jedna lokomotywa.
 Manewry związane z segregacją i grupowaniem wagonów mogą się odbywać przy
użyciu toru dojazdowego nr 38 jako wyciągowego.
 Zabrania się wykonywania prac manewrowych, przez wjeżdżanie w granice rejonu
manewrowego nr 2 - na teren grupy torów ładunkowych, zdawczo - odbiorczych.
Wyjątek: zezwala się na wjazd w drugi rejon manewrowy celem wyciągnięcia lub
wstawienia wagonów pod suwnice jedynie podczas postoju lokomotywy
manewrowej tego rejonu na torze zajętym wagonami w oczekiwaniu na
ukończenie czynności przeładunkowych w tych wagonach. Warunek wykonania
powyższego: ustawiacz przed zamierzonym wjazdem musi uzgodnić plan pracy
z ustawiaczem lokomotywy stojącej.
 Wjazd składów manewrowych na grupę torów ładunkowych, zdawczo odbiorczych
odbywa się na sygnał zezwalający podany na tarczach manewrowych przez
nastawniczego BCT.
 Wyznacza się tor komunikacyjny nr 34 jako wyciągowy dla rejonu manewrowego
nr 2 podczas przestawiania wagonów z toru na tor w drugim rejonie.
 W czasie użycia toru nr 34 jako wyciągowego przez lokomotywę pracującą
w rejonie manewrowym nr 2, obowiązuje zakaz wykonywania manewrów przez
lokomotywę manewrową rejonu pierwszego po rozjazdach nr 11, 12, 13, 14 i 15,
tj. po grupie rozjazdów GPK od strony bramy kolejowej. Podczas pracy lokomotyw
w obu rejonach, lokomotywa rejonu nr 2 po torze nr 34 może dojeżdżać tylko do
ukresu rozjazdu nr 3 tj., nie może wyjeżdżać z toru nr 34 w kierunku toru nr 38.
 Przyjęcie grupy manewrowej z terenu stacji na tory postojowe GPK może się
odbyć po wstrzymaniu manewrów przez lokomotywę rejonu manewrowego nr 2 po
rozjazdach nr 1, 2, 3, 4 i 5, tj., po grupie rozjazdów GPK od strony toru nr 38.
Manewry w każdym przypadku po wzajemnym uzgodnieniu wstrzymuje ustawiacz
lokomotywy nr 1 tj., pracującej, wjeżdżającej lub wyjeżdżającej z terminalu (rejonu
GPK).
2) Rejon manewrowy nr 2.
 W tym samym czasie mogą przebywać dwie lokomotywy manewrowe. Jedna przy
wyciąganiu lub wstawianiu wagonów pod suwnice i druga stojąca na torze zajętym
wagonami w oczekiwaniu na ukończenie czynności przeładunkowych w tych
wagonach. Manewry może wykonywać tylko jedna lokomotywa dlatego każdy
zamierzony ruch manewrowy powinien być pomiędzy ustawiaczami uzgodniony.
 Wjazd lokomotywy na grupę torów ładunkowych, zdawczo odbiorczych odbywa
się na sygnał zezwalający podany na tarczy manewrowej przez nastawniczego
BCT oraz po uzyskaniu zgody od Planera Obsługi kolei BCT.
 Wykonywanie manewrów na torach ładunkowych, zdawczo odbiorczych między
obsługami może odbywać się po uzgodnieniu:
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▪





z Planerem Obsługi Kolei BCT w przypadku jazdy na tory zdawczo odbiorcze
dla wagonów z kontenerami (tory nr 848 – 850),
▪ z dysponentem Magazynu Wydziału Drobnicowego w przypadku jazdy na
tory zdawczo - odbiorcze z drobnicą (tory nr 851 i 852),
▪ z dysponentem / ekspedytorem Wydziału Składowania Pojazdów BCT,
w przypadku jazdy z przesyłkami samochodów.
Potrzebę wykonania manewrów na torach ładunkowych zdawczo - odbiorczych
pracownicy zgłaszają nastawniczemu „BCT” i Planerom Obsługi Kolei.
Jazda manewrowa po torach ładunkowych, zdawczo - odbiorczych odbywa się po
upewnieniu, że czynności ładunkowe zostały przerwane.
O fakcie zakończenia manewrów na torach ładunkowych ustawiacz powiadamia
nastawniczego „BCT” i Planera Obsługi Kolei BCT.

18. Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej na Terminalu CTL
1) Każdy z przewoźników wjeżdżający na bazę obowiązany jest znać warunki techniczne
i prowadzenia pracy manewrowej obowiązujące na terminalu
2) Drużyna manewrowa powinna uzyskać autoryzację ze znajomości postanowień
zasadach obsługi punktów ładunkowych terminalu kolejowego CTL Północ Sp. z o.o. i
warunków lokalnych, przeprowadzoną na terenie bazy przez pracodawcę w obecności
właściwego personelu CTL.
3) Wyjazd z torów bazy CTL zabezpieczony jest wykolejnicą Wk110 (należącą do PKP
PLK S.A.), nałożoną na tor, obsługiwaną przez zwrotniczego posterunku P15.
§ 51

CZYNNOŚCI ŁADUNKOWE ORAZ ZASADY OBSŁUGI PUNKTÓW
ŁADUNKOWYCH BOCZNICY

1. Na bocznicy czynności przeładunkowe odbywają się na punktach ładunkowych
znajdujących się na torach wszystkich Nabrzeży wymienionych w załączniku nr 3.
2. Obsługę punktów ładunkowych oraz podstawianie i zabieranie pojazdów kolejowych z
torów zdawczo-odbiorczych, realizowane jest przez przewoźnika kolejowego na podstawie
obowiązującego planu obsług.
3. Przy podstawianiu wagonów na bocznicę, obsługa rozjazdów należy do drużyny
manewrowej przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę.
4. Przy podstawianiu i zabieraniu pojazdów kolejowych spod ramp, magazynów i innych
miejsc, należy zachować największą ostrożność z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i taboru.
§ 52

WAŻENIE WAGONÓW

Organizację pracy przy ważeniu wagonów omówiono w paragrafie pn. „Wagi wagonowe”
niniejszego regulaminu.
§ 53

PRACA MANEWROWA W ZŁYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH I
ZIMOWYCH

1.

W czasie występowania złych warunków atmosferycznych oraz w okresie zimy należy
zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu jazd manewrowych po torach bocznicy.

2.

W czasie realizacji jazd manewrowych po torach bocznicy należy zwracać uwagę na
widoczność sygnałów i wskaźników. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do
wskazań wskaźników należy zgłosić nieprawidłowość do koordynatora ZMPG.

3.

Wpływ warunków zimowych na pracę manewrową:
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1) zamiecie i zawieje śnieżne oraz mrozy utrudniają w znacznym stopniu wykonywanie
pracy manewrowej na bocznicy;
2) twardnienie smarów, oblodzenie sprzęgów utrudnia sprzęganie i rozprzęganie taboru;
3) występują przeszkody w działaniu urządzeń nastawczych zwrotnic z powodu
zaśnieżenia, oblodzenia lub zamrożenia;
4) zaśnieżone tory i międzytorza utrudniają poruszanie się pracowników, zasłanianie
uszu przed mrozem utrudnia odbiór sygnałów dźwiękowych podawanych przy
manewrach. Wymienione trudności powodują znaczne obniżenie sprawności i
bezpieczeństwa osobistego pracowników przy wykonywaniu pracy manewrowej;

4.

5) aby nie dopuścić do stanu pogorszenia warunków pracy manewrowej należy
dostosować wszystkie urządzenia, wyposażenia pracowników i organizację pracy do
warunków zimowych.
W celu utrzymania prawidłowej pracy transportu kolejowego w złych warunkach
atmosferycznych i zimowych, kierownicy i personej jednostki organizacyjnej wg.
właściwości merytorycznej ze strony ZMPG i Spółek portowych, określają (każdy w
ramach zadań ciążących na Spółce) wykonanie – w terminie do dnia 1 listopada – zakres
prac gwarantujących sprawne działanie wszystkich urządzeń oraz taboru,
a w szczególności:
przygotowanie placów i ramp ładunkowych, suwnic i innych urządzeń,
zapewnienie właściwej pracy środków trakcyjnych,
uporządkowanie torów i kanałów w obrębie lokomotywowni,
wykonanie niezbędnych odwodnień stałych i prowizorycznych,
naprawienie odwodnienia torów i rozjazdów,
sprzątnięcie z torów i międzytorzy wszystkich materiałów i sprzętu, powodujących
tworzenie się zasp i utrudniających pracę manewrową,
7) sprawdzenie i naprawę sprzętu do oczyszczania i rozmrażania,
8) przygotowanie do pracy w warunkach zimowych pozostałego sprzętu niezbędnego
w tym czasie (łopaty, łomy, miotły),
9) złożenie w oznaczonym miejscu piasku, soli i smarów, odpornych na niską
temperaturę.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

5.

6.

7.

8.

Oczyszczanie placów i zabudowanych torów oraz rozjazdów ze śniegu oraz usuwanie
skutków mrozu w granicach dzierżawionego terenu (torów) należy do obowiązków każdej
Spółki, działającej na terenie zarządzanym przez ZMPG. Zimowe utrzymanie rozjazdów i
pozostałego terenu wraz z torami w granicach Morskiego Portu Gdynia należy do ZMPG,
który może zlecić te zadania do realizacji przez inny podmiot na podstawie odrębnej
umowy.
W okresie zimowym w szczególności należy zabezpieczyć tory i rozjazdy przed
zawianiem śniegiem, systematyczne usuwać go w miarę tworzenia się zasp, posypywać
piaskiem miejsca jazd manewrowych, odśnieżać i usuwać lód oraz stosować odpowiednie
smary w częściach ruchomych rozjazdów.
Organizacja pracy transportu kolejowego na dzierżawionym terenie w okresie trudnych
warunków zimowych należy do obowiązków kierownika lub szefa zmiany czy też
dyspozytora każdej Spółki Przeładunkowej.
Drużyny manewrowe, dokonując obsług punktów ładunkowych, powinny posiadać miotły,
skrobaczki, łomy i łopaty do usuwania śniegu lub lodu z rozjazdów a także do czyszczenia
żłobków na przejazdach i w razie potrzeby śnieg i lód usuwać.
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§ 54

1.

2.

WARUNKI ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW I TABORU
KOLEJOWEGO W CZASIE WYKONYWANIA PRACY MANEWROWEJ

Na obszarze całej bocznicy kolejowej mogą poruszać się wyłącznie pracownicy, których
czynności służbowe związane są z pracą transportu kolejowego. Pozostali pracownicy
powinni korzystać z ogólnie dostępnych dróg, kładek i przejść.
Zabrania się przebywania na międzytorzu sąsiednich torów, w czasie przejazdu pociągu
lub jazdy manewrowej, o ile odległość między osiami sąsiednich torów jest mniejsza niż 5
metrów.

3.

Zabrania się chodzenia po torach, między tokami szyn. Przed każdym wejściem na tor
należy zwrócić uwagę, czy nie zbliża się tabor kolejowy z każdej strony i nie ma innych
przeszkód do przejścia przez tory.

4.

Przez tory przechodzić należy prostopadle do ich osi. Nie wolno stawać i przechodzić po
główce szyny. Należy unikać chodzenia po rozjazdach, z uwagi na możliwość potknięcia
się lub zaklinowania stopy między iglicą a opornicą.
W przypadku konieczności przejścia przez tor zastawiony taborem kolejowym należy
obejść stojący tabor w odległości co najmniej 10 metrów. Nie wolno przechodzić po
zderzakach i sprzęgach wagonowych, a także pod taborem.

5.

6.

Do przejścia między rozstawionym taborem należy używać przerw pomiędzy stojącymi
wagonami, o ile odległość między nimi wynosi co najmniej 20 metrów.

7.

Drużyny manewrowe mogą wykonywać pracę manewrową tylko w przepisowym ubraniu,
obuwiu i kaskach ochronnych, przewidzianych dla okresów zimowych i letnich, a także
posiadać powinny wymagane wyposażenie (chorągiewka sygnałowa, latarka, gwizdek,
rękawice ochronne, ostrzegawcza kamizelka, radiotelefon przenośny).

8.

Kierownik manewrów powinien być wyposażony w radiotelefon przenośny zapewniający
łączność z maszynistą przydzielonego pojazdu trakcyjnego włączony do pracy w sieci
radiowej trankingowej (portowej), muożliwiający kontakt z innymi ustawiaczami oraz z
koordynatorem ZMPG lub planerem BCT.

9.

Bez wiedzy i zgody kierującego manewrami nie wolno wykonywać żadnych ruchów
manewrowych.

10. Wszystkie sygnały manewrowe należy podawać zgodnie z przepisami, wyznaczonymi do
tego przyborami i w sposób jednoznaczny.
11. Zabrania się wskakiwać i zeskakiwać z taboru będącego w ruchu.
12. Przed wejściem na stopień manewrowy wagonu należy zwrócić uwagę czy uchwyt i
stopień są dobrze umocowane oraz czy nie są śliskie lub zanieczyszczone.
13. Jadąc na stopniu wagonu personel wykonujący pracę manewrową powinien trzymać się
uchwytu i być zwrócony twarzą w kierunku jazdy.
14. W czasie, gdy tabor znajduje się w ruchu, zabrania się:
a. wychylać poza skrajnię taboru;
b. przebywać na pochwach zderzakowych, sprzęgach, stopniach strzemiączkowych,
drabinkach, na stopniach bez uchwytu, z uchwytem uszkodzonym lub umocowanym
wyłącznie do drzwi rozsuwanych,
c. przebywać na stopniach uszkodzonych lub tak umieszczonych, że uniemożliwiają
one znajdowanie się pracownika w skrajni taboru;
d. przebywać na stopniach taboru od strony wysokich ramp, peronów i innych urządzeń,
gdy stopnie znajdują się poniżej krawędzi tych urządzeń,
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e. przebywać na stopniach taboru w czasie przejazdu obok magazynów, bram,
ogrodzeń, estakad itp. gdy zagraża to bezpieczeństwu pracownika;
f. przebywać na stopniach wejściowych do lokomotyw;
g. zajmować miejsca w wagonie załadowanym towarami niebezpiecznymi;
h. przebywać na zderzakach wagonów, ładunkach na wagonach i dachach wagonów.
15. Zabrania się wchodzenia pomiędzy wagony w czasie ruchu taboru dla sprzęgania lub
rozprzęgania wagonów. Czynności te mogą być wykonywane tylko po zatrzymaniu się
taboru.
16. Podczas przetaczania wagonów w rejonie urządzeń ładunkowych, magazynów, bram
kolejowych, pracownik dokonujący pracy manewrowej i jadący na stopniu wagonu,
powinien znajdować się po przeciwnej stronie wagonu, aby uniknąć zgniecenia pomiędzy
obiektem z taborem kolejowym.
17. Każdy pracownik drużyny manewrowej zobowiązany jest znać niebezpieczne miejsca na
bocznicy, przy których podczas pracy manewrowej lub przy przechodzeniu obok nich
należy zachować szczególną ostrożność.
18. Personel związany z pracą transportu kolejowego na bocznicy odpowiedzialny jest za
zachowanie bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa współpracowników, taboru,
ładunków i urządzeń.
19. Przy pracy manewrowej w rejonie przejazdów (ciągów komunikacyjnych) i przejść, przy
dojazdach do stojących wagonów oraz w czasie złych warunków atmosferycznych należy
zachować szczególną ostrożność, ograniczyć prędkość jazdy i wykazać się należytą
obserwacją zdarzeń w czasie prac mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi.
20. Dokonując obsługi punktu ładunkowego należy upewnić się, czy pracujący przy pracach
ładunkowych pracownicy przerwali prace ładunkowe, czy odsunęli sprzęt i narzędzia
ładunkowe poza skrajnię taboru i czy kierujący pracami ładunkowymi na punkcie
ładunkowym, zgłasza gotowość do obsługi.
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ROZDZIAŁ VII.
ORGANIZACJA OBSŁUGI PUNKTÓW ZDAWCZO – ODBIORCZYCH
§ 55

PRZYJMOWANIE I PRZEKAZANIE WAGONÓW PO WYKONANIU CZYNNOŚCI
ŁADUNKOWYCH NA PUNKCIE ZDAWCZO - ODBIORCZYM

1. Wagony na tory zdawczo – odbiorcze, rozrządowo – odstawcze i ładunkowe
wstawiane są i zabierane przez przewoźników na podstawie umów zawartych
pomiędzy ww. podmiotami a Spółkami Przeładunkowymi lub działającymi w imieniu
Spółek Przeładunkowych uprawnionymi podmiotami.
2. Sposób zamawiania wagonów, wzajemnego powiadamiania o wagonach i przesyłkach
przygotowanych do odbioru lub zdania, rodzaj i ilość dokumentów za jakimi wagony
i przesyłki są przekazywane oraz sposób postępowania przy ich wzajemnym
przekazywaniu określone są w ww. umowach
3. Wagony przewoźnika, przetrzymywane ponad planowe godziny ich zabrania bądź też
pozostawione w miejscach utrudniających ruch kolejowy lub niedozwolonych na torach
wchodzących w skład kolejowej infrastruktury portowej będą na koszt właściwego
przewoźnika usuwane i przestawiane na tory PKP PLK S.A. w rejon posterunków P1 –
P6. Spółki HES Gdynia, BCT, OT ujawniający nieprawidłowość żądają usunięcia
przeszkadzających w pracy wagonów, w pierwszej kolejności u właściwego
przewoźnika. Jeżeli interwencja nie przyniesie skutku, potrzebę usunięcia wagonów
zgłasza dyspozytorowi ZMPG. Dyspozytor ZMPG uzgadnia ze zwrotniczym P6 numer
toru, na który można odstawić wagony i zleca przestawienie innemu przewoźnikowi
posiadającemu możliwości przyjęcia zlecenia. Kosztami tej operacji będącymi sumą
opłat:
a. za pracę lokomotywy zgodnie z fakturą wystawioną przez przestawiającego
wagony,
b. za zajęcie torów stacyjnych PKP PLK S.A., zgodnie z fakturą wystawioną przez
PKP PLK S.A.,
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. obciąży właściwego przewoźnika.
Do ww. faktury doliczony zostanie koszt zajęcia toru ZMPG liczony od momentu
zgłoszenia jego zajęcia do momentu zabrania wagonów w rejon P1 – P6. Opłaty
naliczone zostaną wg stawek obowiązującego cennika ZMPG S.A. Wagony te na
żądanie spółek portowych, mogą być bez potrzeby ich wyciągania w rejon P6,
przestawione na inny tor dowolnego Nabrzeża użytkowanego przez spółki, jeżeli takie
będzie żądanie. W tym przypadku numer toru, na który przestawić należy tabor
wskaże dyspozytor lub pracownik pełniący obowiązki dyspozytora Spółki żądającej
przestawienia wagonów.
Sposób postępowania podczas wykonywania zadań opisanych powyżej dyspozytor
Spółki portowej po zgłoszeniu do dyspozytora ZMPG żądania zabrania
„przeszkadzających” w pracy wagonów, informuje o powyższym obsługującego go
przewoźnika. Uprawniony pracownik przygotowuje dodatkowe dwa egzemplarze
(kopie) „Zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania”, wystawionych
przewoźnikowi.

4. Dyspozytor

ZMPG zleca przestawienie wagonów innemu przewoźnikowi
dysponującemu wolną drużyną manewrową i lokomotywą. Ustawiacz tego
przewoźnika po dojechaniu do wagonów sprawdza ich stan techniczny a ujawnione
usterki odpisuje w dostarczonych przez spedytora dodatkowych egzemplarzach
„Zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania”. Jeżeli podczas przekazywania
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wagonów uprawniony pracownik nie może być obecny, dwa egzemplarze
„Zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania” powinien pozostawić wcześniej u
dyspozytora Spółki zarządzającej nabrzeżem. W tym drugim przypadku za
dostarczenie „Zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania” ustawiaczowi
odpowiada dyspozytor tej Spółki.

5. Po odpisaniu usterek, w pierwszym wolnym wierszu (zaraz za wpisanym ostatnim
wagonem do „Zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania”) ustawiacz nanosi
następującą adnotację: Wyżej wymienione wagony na żądanie dyspozytora (tu wpisuje
nazwę Spółki użytkującej Nabrzeże) dnia ……o godz. …..zabrano z Nabrzeża (lub z
toru nr …) na tor PKP PLK S.A. nr … w rejon P6 lub na tor nr … na Nabrzeżu ……
.Pod powyższą adnotacją podpisują się: ustawiacz i spedytor. W przypadku
nieobecności spedytora, ustawiacz napisze: spedytor nieobecny.

6. Numer toru, na który odstawić należy wagony dyspozytor ZMPG przekazuje
dyspozytorowi przewoźnika przyjmującemu zlecenie przestawienia wagonów, a ten
ustawiaczowi.

7. Jeden egzemplarz dodatkowego „Zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania”
(po naniesieniu wszystkich adnotacji) ustawiacz zatrzymuje a drugi przekazuje
spedytorowi lub dyspozytorowi Spółki zarządzającej Nabrzeżem (poprzez pracownika
doręczającego druki). Egzemplarz dostarczony dyspozytorowi przeznaczony jest dla
spedytora.

92

ROZDZIAŁ VIII.
ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
§ 56
CHARAKTERYSTYKA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH
TRANSPORTEM KOLEJOWYM NA BOCZNICY, POSTĘPOWANIE Z TOWARAMI
NIEBEZPIECZNYMI NA BOCZNICY
1.

2.

Na terenie bocznicy nie są wykonywane prace ładunkowe z towarami niebezpiecznymi w
rozumieniu Regulaminu dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów
Niebezpiecznych (RID) i/lub Zał. 2 do SMGS.
Na bocznicy mogą jedynie być dokonywane czynności przeładunkowe, z wagonów
kontenerów z ładunkiem niebezpiecznym lub kontenerów próżnych po wyładunku takich
ładunków.

3.

W przypadku dokonywania czynności handlowych z wagonami załadowanymi
kontenerami z ładunkiem niebezpiecznym, personel winien znać i postępować,
uwzględniając zasady omówione w niniejszym rozdziale.

4.

Towary niebezpieczne stanowią materiały i przedmioty, które ze względu na właściwości
fizyczne, chemiczne lub biologiczne, stwarzają potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi w czasie całego procesu przewozu lub
w przypadkach, albo dopuszczony na ściśle określonych warunkach, zawartych w
przepisach szczególnych, tj. w Regulaminie dla Międzynarodowego Przewozu Koleją
Towarów Niebezpiecznych (RID) i w Załączniku 2 „Przepisy o Przewozie Towarów
Niebezpiecznych” do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej
(SMGS).

5.

Towary niebezpieczne są podzielone na klasy:
Klasa 1 - Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem wybuchowym,
Klasa 2 - Gazy,
Klasa 3 - Materiały ciekłe zapalne,
Klasa 4.1 - Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały stałe wybuchowe
odczulone,
Klasa 4.2 - Materiały samozapalne,
Klasa 4.3 – Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
Klasa 5.1 - Materiały utleniające,
Klasa 5.2 - Nadtlenki organiczne,
Klasa 6.1 - Materiały trujące,
Klasa 6.2 - Materiały zakaźne,
Klasa 7 - Materiały promieniotwórcze
Klasa 8 - Materiały żrące,
Klasa 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

6.

Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (TWR), są to takie towary, które mogą być użyte
niezgodnie ze swoim przeznaczeniem dla celów terrorystycznych i które mogą
spowodować poważne skutki takie jak ofiary, masowe zniszczenia, lub w przypadku klasy
7, masowe zakłócenia społeczno-gospodarcze. Przy przewozie TWR należy przestrzegać
przepisów wymienionych w dziale 1.10.3 RID / Zał. 2, w szczególności sporządzić i
stosować plany zapewnienia bezpieczeństwa (PZB) oraz przeprowadzić tematyczne
szkolenia pracowników biorących udział w procesie przewozu tej grupy towarów. Do TWR
zalicza się towary wymienione w tabeli nr 1, jeżeli są przewożone w ilościach większych
niż określone w tabeli.

Tabela nr 1 - Wykaz TWR
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Ilość
Materiał lub przedmiot

Cysterna
c)
(litry)

Sztuka
Luzem
(kg)d) przesyłki
(kg)

1.1

materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem
wybuchowym

a)

a)

0

1.2

materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem
wybuchowym

a)

a)

0

1.3

materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem
wybuchowym grupy zgodności C

a)

a)

0

1.4

materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem
wybuchowym
UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0361, 0365, 0366,
0440, 0441, 0455, 0456 i 0500

a)

a)

0

1.5

materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem
wybuchowym

0

a)

0

gazy zapalne (kody klasyfikacyjne zawierające
tylko literę F)

3000

a)

b)

gazy trujące (kody klasyfikacyjne zawierające litery
T, TF, TC, TO, TFC lub TOC), za wyjątkiem
pojemników aerozolowych

0

a)

0

materiały ciekłe zapalne grupy pakowania I i II

3000

a)

b)

materiały ciekłe wybuchowe odczulone

0

a)

0

4.1

materiały wybuchowe odczulone

a)

a)

0

4.2

materiały grupy pakowania I

3000

a)

b)

4.3

materiały grupy pakowania I

3000

a)

b)

materiały utleniające ciekłe grupy pakowania I

3000

a)

b)

nadchlorany, azotan amonu, nawozy zawierające
azotan amonu i azotan amonu jako emulsja,
zawiesina
lub żel

3000

3000

b)

6.1

materiały trujące grupy pakowania I

0

a)

0

6.2

materiały zakaźne kategorii A (UN 2814 i 2900 za
wyjątkiem materiałów zwierzęcych)

a)

0

0

8

materiały żrące grupy pakowania I

3000

a)

b)

1

2

3

5.1

OBJAŚNIENIA:
a) nie dotyczy
b) niezależnie od ilości, przepisów rozdziału 1.10.3 RID/Zał. 2 nie stosuje się.
c) wartość podana w tej kolumnie obowiązuje tylko wtedy, jeżeli przewóz w cysternie jest dopuszczony zgodnie z
działem 3.2 tabela A kolumna 10 lub 12. Dla materiałów nie dopuszczonych do przewozu w cysternie, informacja w
tej kolumnie nie obowiązuje.
d) wartość podana w tej kolumnie obowiązuje tylko wtedy, jeżeli przewóz towaru luzem jest dopuszczony zgodnie z
działem 3.2 tabela A kolumna 10 lub 17. Dla materiałów nie dopuszczonych do przewozu towaru luzem, informacja
w tej kolumnie nie obowiązuje.
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§ 57
1.

WYPOSAŻENIE I OZNAKOWANIE TABORU KOLEJOWEGO

Nadawca towarów niebezpiecznych zobowiązany jest do umieszczenia pomarańczowej
tablicy identyfikacyjnej na każdej ścianie bocznej: a) wagonu-cysterny,
b) wagonu-baterii,
c) wagonu z cysternami odejmowalnymi,
d) kontenera-cysterny,
e) MEGC,
f) cysterny przenośnej,
g) wagonu do przewozu towaru luzem,
h) kontenera małego lub wielkiego do przewozu towaru luzem ładownego lub próżnego
nieoczyszczonego.
Nadawca może umieścić taką tablicę także na wagonie lub kontenerze z całowagonowym
ładunkiem sztuk przesyłki tego samego towaru.

2.

Pomarańczowa tablica identyfikacyjna ma kształt prostokąta w kolorze pomarańczowym o
wymiarach: 40 cm (podstawa) i 30 cm (wysokość) z czarnym pasem na obwodzie i
poziomo w połowie tablicy. Wykonana może być w postaci: płyty metalowej, z folii
samoprzylepnej lub w innej formie pod warunkiem, że użyty materiał będzie odporny na
działanie warunków atmosferycznych i zapewni trwałość oznaczenia. Wysokość cyfr –
100 mm, grubość linii i cyfr – 15 mm. Tolerancja wymiarów ±10%.
Licznik - numer identyfikacyjny zagrożenia (2 lub 3 cyfry), który w
określonych przypadkach może być poprzedzony literą „X” patrz 5.3.2.3
RID/Zał. 2.
Mianownik - numer identyfikacyjny towaru UN (4 cyfry) - patrz dział
3.2 tabela A RID/Zał. 2.

Pasy wyróżniające na cysternach. Wagony kolei 1435 mm (5.3.5 RID)
Wagony-cysterny przeznaczone dla przewozu gazów skroplonych, skroplonych silnie
schłodzonych lub rozpuszczonych oznacza się nieodblaskowym pasem pomarańczowym o
szerokości około 30 cm, który otacza zbiornik poziomo na wysokości osi podłużnej
zbiornika.
Jeżeli w cysternie oznaczonej pasem pomarańczowym przewożony jest materiał
niebezpieczny, dla którego nie jest wymagane oznaczenie cysterny pasem
pomarańczowym, to pas ten w czasie przewozu powinien być całkowicie zakryty (4.3.4.2.3
RID).
Pasy wyróżniające na cysternach. Wagony kolei 1520 mm (5.3.5.1 i 5.3.5.2 Zał. 2)
Wagony-cysterny oznacza się wzdłuż części cylindrycznej zbiornika na wysokości jego osi
podłużnej, poziomymi pasami o szerokości i o barwie zgodnie z poniższą tabelą:
Nazwa towaru
UN

przewozowa

Techniczna

Barwa pasa
Szerokość pasa 30 cm

1005

AMONIAK

-

żółty

1017

CHLOR

-

ciemnozielony

gazy zapalne z kodem klasyfikacyjnym 2F,

-

czerwony

UN

Nazwa towaru
przewozowa

Techniczna

3F i 4F
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Barwa pasa

Nazwa towaru

UN

przewozowa

Techniczna

Barwa pasa
Szerokość pasa 50 cm

1079

DITLENEK SIARKI

1092

AKROLEINA STABILIZOWANA

Bezwodnik
siarkawy
-

1131

DISIARCZEK WĘGLA

-

pomarańczowa

1162

DIMETYLODICHLOROSILAN

-

pomarańczowa

1230

METANOL

-

czarna

1250

METYLOTRICHLOROSILAN

-

pomarańczowa

1325

MATERIAŁ STAŁY ZAPALNY ORGANICZNY,
I.N.O.
FOSFOR ŻÓŁTY

Kaprolaktam

czerwona

-

czerwona

płyn etylowy

zielona

2304

MIESZANINA PRZECIWSTUKOWA DO PALIW
SILNIKOWYCH
NAFTALEN STOPIONY

-

czerwona

2448

SIARKA STOPIONA

-

czerwona

Paraantracen

ciemnoniebieska

-

żółta

1381
1649

MATERIAŁ
CIEKŁY,

3082

ZAGRAŻAJĄCY

czarna

ŚRODOWISKU

I.N.O.
kwasy nieorganiczne ciekłe, mające kody
klasyfikacyjne:C1, C3, CF1, CW1, CO1, CT1

3.

czarna

Nadawca towarów niebezpiecznych zobowiązany jest umieścić:


Nalepki ostrzegawcze na:
1) sztukach przesyłek,
2) DPPL,
3) opakowaniach dużych,
4) kontenerach małych.



Duże nalepki ostrzegawcze na obu ścianach bocznych:
1) wagonów-cystern,
2) wagonów-baterii,
3) wagonów z odejmowalnymi zbiornikami,
4) innych rodzajach wagonów niż w/w.



Duże nalepki ostrzegawcze na obu ścianach bocznych i obu ścianach czołowych:
1) MEGC,
2) cystern przenośnych,
3) kontenerów-cystern,

4) kontenerów wielkich,
Nalepki ostrzegawcze powinny być odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych
bez znaczącej utraty swojej jakości, co najmniej na całej trasie przewidywanego
przewozu. Nalepki ostrzegawcze należy umieszczać na wagonach w taki sposób, aby były
dobrze widoczne podczas przewozu. Jeżeli nalepki ostrzegawcze umieszczone na
załadowanych kontenerach, MEGC lub innych jednostkach ładunkowych, nie są dobrze
widoczne z zewnątrz wagonu, to należy je powtórzyć umieszczając takie same nalepki na
wagonie.
4.

Wymiary nalepek:
1) nalepka ostrzegawcza - romb o boku minimum 100 mm,
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2) duża nalepka ostrzegawcza - romb o boku minimum 250 mm (nalepki mogą być
zmniejszone do wymiaru boku 150 mm).
§ 58

PRZEWÓZ PRÓŻNYCH, NIEOCZYSZCZONYCH WAGONÓW PO TOWARACH
NIEBEZPIECZNYCH

Przewóz taki podlega takim samym wymogom jak przewóz wagonów ładownych z towarami
niebezpiecznymi. Wagony takie powinny być:
1) zamknięte i szczelne,
2) oznakowane nalepkami ostrzegawczymi takiego samego wzoru, jak dla ostatnio
przewożonego towaru,
3) oznaczone pomarańczową tablicą identyfikacyjną z numerem identyfikacyjnym
zagrożenia i numerem identyfikacyjnym UN ostatnio przewożonego towaru (dotyczy
tylko wagonów i kontenerów).
§ 59

PRZEWÓZ PRÓŻNYCH OCZYSZCZONYCH JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH
PO TOWARACH NIEBEZPIECZNYCH

Przewóz próżnych oczyszczonych jednostek transportowych po towarach niebezpiecznych nie
podlega przepisom RID/Zał. 2. Przed przekazaniem do przewozu próżnych oczyszczonych
jednostek transportowych po towarach niebezpiecznych, nadawca zobowiązany jest do
usunięcia lub zasłonięcia oznakowania dotyczącego towarów niebezpiecznych.
§ 60

RUCH KOLEJOWY Z POJAZDAMI KOLEJOWYMI (WAGONAMI)
ZAŁADOWANYMI TOWARAMI NIEBEZPIECZNYMI

1.

Kierownik manewrów powinien uprzedzić drużynę manewrową i trakcyjną o wykonywaniu
manewrów z wagonami z towarami niebezpiecznymi, w celu zachowania szczególnej
ostrożności.

2.

Przed rozpoczęciem wykonywania manewrów należy upewnić się czy:
a) okna w wagonach krytych, pokrywy, dźwignie zaworów nalewowo – spustowych
cystern są zamknięte,
b) z wagonów nie ulatnia się, nie wycieka lub nie wysypuje się towar niebezpieczny.

3.

4.

Każdy wagon lub kontener wielki oznakowany dużymi nalepkami ostrzegawczymi wzoru
nr 1, 1.5 lub 1.6, powinien być oddzielony odległością ochronną min. 18 m od wagonów
lub kontenerów wielkich oznakowanych dużymi nalepkami wzorów nr 2.1, 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1 lub 5.2.
Prędkość jazd manewrowych nie może przekraczać wskazanych w Rozdziale V. ust. 2.

5.

Wagony oznaczone nalepkami ostrzegawczymi nr 1, 1.5, 1.6 powinny być sprzęgnięte ze
sobą i z wagonami sąsiednimi w taki sposób, aby zderzaki były lekko naciśnięte.

6.

Pojazdy trakcyjne wykonujące manewry wagonami z towarami niebezpiecznymi, powinny
być wyposażone w:
a) sprawny radiotelefon pociągowy lub manewrowy,
b) środki ochrony układu oddechowego (maski ucieczkowe oczyszczające) dla każdego
członka drużyny trakcyjnej,
c) rękawice ochronne przewidziane w odpowiednich przepisach BHP,
d) kamizelkę ostrzegawczą dla każdego członka drużyny trakcyjnej,
e) instrukcję pisemną dla maszynisty zgodną z 5.4.3 RID/Zał.2
f) przenośne urządzenie oświetlające (latarkę).
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ROZDZIAŁ IX.
NADZÓR NAD STANEM TECHNICZNYM INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
BOCZNICY
§ 61 NADZÓR NAD STANEM TECHNICZNYM I UTRZYMANIEM OBIEKTÓW I
URZADZEŃ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ BOCZNICY, PRZEZNACZONYCH
DO PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO
1.

Użytkownik bocznicy odpowiedzialny jest za eksploatowanie obiektów budowlanych
bocznicy w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz utrzymywanie ich w należytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia właściwości
użytkowych i sprawności technicznej.
Powyższe obowiązki realizowane są poprzez dokonywanie:
1) kontroli okresowych obiektów budowlanych,
2) diagnostyki infrastruktury kolejowej,
3) dozorowania infrastruktury bocznicy kolejowej,
4) konserwacji nawierzchni i podtorza,
5) utrzymania nawierzchni i podtorza.

2.

Kontrole okresowe wykonywane są w oparciu o Art. 62. Ustawy Prawo Budowlane przez
osoby posiadające uprawnienia budowlane właściwej specjalności:
1) co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów
budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania
czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
2) co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i
przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego
oraz jego otoczenia.
W odniesieniu do obiektów infrastruktury kolejowej, kontrola okresowa dokonywana jest
przez pracownika podmiotu zewnętrznego wykonującego czynności na zlecenie
użytkownika bocznicy, posiadającego specjalistyczne uprawnienia budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we właściwej specjalności
kolejowej. Wyniki kontroli zapisuje się w sporządzonych przez Inspektora „Protokołach
kontroli okresowej obiektu budowlanego" i dołącza do „Książki obiektu budowlanego",
będącej w posiadaniu użytkownika bocznicy.

3.

Diagnostyka nawierzchni i podtorza polega na wykonywaniu pomiarów i badań mających
za zadanie ujawnienie usterek i nieprawidłowości występujących w czasie eksploatacji, a
jej wyniki są podstawą do sporządzania oceny stanu technicznego drogi kolejowej.
Diagnostyka obejmuje: oględziny, badania i pomiary; analizę, ocenę i interpretację
wyników; opracowanie wniosków i zaleceń eksploatacyjnych oraz utrzymaniowych;
rejestrację i archiwizację wyników badań i pomiarów. Badania diagnostyczne są
wykonywane przez pracowników posiadających wymagane uprawnienia. Wyniki
diagnostyki torów zapisuje się w „Książce kontroli stanu toru". Wyniki diagnostyki
rozjazdów zapisuje się w „Arkuszach badania technicznego rozjazdów” Zbiorcze
zestawienie wyników diagnostyki zapisuje się w „Protokołach diagnostycznych".

4.

Dozorowanie ma na celu nadzorowanie i sprawdzanie toru, jak również stanu torowiska
oraz innych urządzeń stałych. Obchód normalny toru zasadniczo wykonywany przez
toromistrza. Dopuszcza się wykonywanie obchodu toru przez odpowiednio
wykwalifikowanego pracownika. Minimalna częstotliwość wykonywania obchodów toru
wynosi: co dwa tygodnie, w tym przez toromistrza nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.
Wyniki obchodów normalnych toru i podtorza zapisuje się w „Dzienniku oględzin i badań”.
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5.

Konserwacja nawierzchni i podtorza ma na celu utrzymanie nawierzchni w stanie
zapewniającym pełną sprawność toru kolejowego i bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W
ramach konserwacji wykonuje się następujące roboty: naprawa prowizoryczna pękniętej
szyny, wymiana uszkodzonych złączek, dokręcanie śrub i wkrętów, poprawianie
szerokości toru, podbijanie pojedynczych podkładów, uzupełnianie podsypki, niszczenie i
usuwanie roślinności i chwastów, wycinanie krzewów, konserwację znaków drogowych.

6.

Utrzymanie nawierzchni obejmuje:
1) naprawy bieżące mające na celu utrzymanie sprawności technicznej i zapobieganie
degradacji nawierzchni, takie jak: regulacja położenia toru w płaszczyźnie poziomej i
pionowej, wymiana pojedynczych elementów nawierzchni do 30% ogólnej liczby
elementów na odcinku zakwalifikowanym do remontu, naprawa ostateczna pękniętej
szyny, regeneracja elementów stalowych nawierzchni, wymiana części rozjazdowych,
nasuwanie szyn odpełzłych i regulacja luzów, oczyszczanie i uzupełnianie podsypki;
2) naprawy awaryjne, których celem jest usuwanie skutków klęsk żywiołowych, awarii
nawierzchni lub katastrof kolejowych i jak najszybsze przywrócenie przejezdności
infrastruktury kolejowej z określonymi parametrami eksploatacyjnymi;
3) naprawy główne obejmujące roboty mające na celu przywrócenie sprawności
technicznej nawierzchni określonej parametrami techniczno - eksploatacyjnymi,
poprzez: ciągłą wymianę szyn, ciągłą wymianę podkładów, ciągłe oczyszczanie
podsypki z jej uzupełnieniem i zagęszczeniem, wymianę rozjazdu, naprawę podtorza.

7.

Utrzymania i konserwacji infrastruktury kolejowej na bocznicy ZMPG dokonuje podmiot
zewnętrzny na mocy stosownych umów.
8. Oczyszczanie żłobków w torach zabudowanych nawierzchnią betonową oraz utrzymanie
w czystości rozjazdów w obszarze przeładunkowym należy do obowiązków właściwych
Spółek portowych (przeładowców).
9. Do utrzymania torów i poszczególnych urządzeń kolejowych należy wyznaczyć
pracowników z kwalifikacjami wymaganymi do wykonywania tych czynności.
10. Remonty torów, przejazdów, rozjazdów, wykolejnic oraz zamków zwrotnicowych i
wykolejnicowych na terenie całego Portu Gdynia, organizuje właściwy merytorycznie
Dział ZMPG.

Uwaga:
Każdy pracownik zatrudniony: w transporcie kolejowym, przy utrzymaniu urządzeń
bocznicy, jak również pracownicy niezwiązani z powyższymi czynnościami obowiązani
są do natychmiastowego zgłoszenia o wszelkich zauważonych usterkach
zagrażających bezpieczeństwu ruchu na bocznicy oraz mogących zakłócić tok pracy
bocznicy.
§ 62 UTRZYMANIE BOCZNICY W OKRESIE ZIMY

1. Dla zapewnienia sprawnego wykonywania pracy manewrowej w okresie zimy należy
2.

bocznicę i jej urządzenia właściwie przygotować.
W celu utrzymania prawidłowej pracy transportu kolejowego w złych warunkach
atmosferycznych i zimowych kierownicy i personel jednostki organizacyjnej wg.
właściwości merytorycznej określają (każdy w ramach zadań ciążących na Spółce)
wykonanie – w terminie do dnia 1 listopada – zakres prac gwarantujących sprawne
działanie wszystkich urządzeń oraz taboru, a w szczególności:
a. przygotowanie placów i ramp ładunkowych, suwnic i innych urządzeń,
b. zapewnienie właściwej pracy środków trakcyjnych,
c. uporządkowanie torów i kanałów w obrębie lokomotywowni,
d. wykonanie niezbędnych odwodnień stałych i prowizorycznych,
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3.

e. naprawienie odwodnienia torów i rozjazdów,
f. sprzątnięcie z torów i międzytorzy wszystkich materiałów i sprzętu, powodujących
tworzenie się zasp i utrudniających pracę manewrową,
g. sprawdzenie i naprawę sprzętu do oczyszczania i rozmrażania,
h. przygotowanie do pracy w warunkach zimowych pozostałego sprzętu niezbędnego w
tym czasie (łopaty, łomy, miotły),
i. złożenie w oznaczonym miejscu piasku, soli i smarów, odpornych na niską
temperaturę.
Wszystkie przygotowania do usuwania trudności zimowych powinny być zakończone do
14 listopada każdego roku. Wyznaczony pracownik obowiązany jest dopilnować, aby w
tym czasie były przygotowane i złożone w wyznaczonych miejscach materiały i sprzęt
potrzebny do pracy w zimie, tj.:
a. specjalny smar do płóz hamulcowych i rozjazdów lub olej solarowy z mieszanką oleju
osiowego w stosunku 1:2,
b. łopaty, miotły, szczotki, skrobaczki, kilofy, drągi żelazne,
c. urządzenia do podgrzewania i odmrażania zwrotnic, sprzęgów śrubowych
wagonowych lub pochodnie parafinowe,
d. piasek do posypywania dróg, międzytorzy, ścieżek, ramp, ciągów komunikacyjnych,
itp. Piasek musi być suchy i składowany w miejscach najdogodniejszych do użycia, w
razie potrzeby sól do posypywania miejsc, które nie powinny zamarzać. Solą nie
wolno posypywać żadnych części metalowych urządzeń kolejowych.
Wymienione powyżej materiały i sprzęt winny być w ciągłej sprawności technicznej i
dostępne. Osoba wyznaczona do nadzoru powiadamia zainteresowanych pracowników o
miejscach przechowywania i magazynowania materiałów, sprzętu i narzędzi
przygotowanych do usuwania trudności zimowych.

4. Oczyszczanie placów i zabudowanych torów oraz rozjazdów ze śniegu oraz usuwanie

5.

6.
7.

skutków mrozu w granicach dzierżawionego terenu (torów) należy do obowiązków każdej
Spółki, działającej na terenie zarządzanym przez ZMPG. Zimowe utrzymanie rozjazdów i
pozostałego terenu wraz z torami w granicach Morskiego Portu Gdynia należy do ZMPG,
który może zlecić te zadania do realizacji przez inny podmiot na podstawie odrębnej
umowy.
W okresie zimowym w szczególności należy zabezpieczyć tory i rozjazdy przed
zawianiem śniegiem, systematyczne usuwać go w miarę tworzenia się zasp, posypywać
piaskiem miejsca jazd manewrowych, odśnieżać i usuwać lód oraz stosować odpowiednie
smary w częściach ruchomych rozjazdów.
W początkowym okresie zimy należy sprawdzić działanie zwrotnic oraz innych urządzeń
mających związek z transportem kolejowym na bocznicy.
Czynności w okresie pogotowia zimowego:
a. Okres pogotowia zimowego rozpoczyna się od 15 listopada, a kończy 31 marca.
b. W okresie pogotowia zimowego osoba wyznaczona do nadzoru dokonuje doraźnej
kontroli działania rozjazdów i właściwego jego smarowania.
c. Osoba wyznaczona do nadzoru jest koordynatorem akcji zimowej bocznicy i jako
kierujący akcją nie powinien dopuścić do zakłócenia normalnej pracy bocznicy w
okresie zimy.
d. W przypadku dużych opadów śniegu do oczyszczania torów bocznicy na pisemne
zamówienie użytkownika bocznicy może być odpłatnie użyty specjalistyczny sprzęt
PKP PLK S.A. S.A.
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8. Organizacja pracy transportu kolejowego na dzierżawionym terenie w okresie trudnych
warunków zimowych należy do obowiązków kierownika lub szefa zmiany czy też
dyspozytora każdej Spółki Przeładunkowej.
§ 63 SPOSÓB POWIADAMIANIA PRACOWNIKÓW KOLEJOWEJ BOCZNICY ZMPG O
PLANOWANYCH PRACACH REMONTOWYCH W TORACH PKP PLK S.A. S.A.,
PROWADZĄCYCH W KIERUNKU NABRZEŻY PORTOWYCH
1.
2.

3.

4.

Spółki portowe znajdujące się na bocznicy ZMPG, prace przeładunkowe z i na statki
prowadzą w sposób ciągły we wszystkie dni tygodnia.
Dla odpowiedniego ustawienia podejścia pociągów pod właściwe statki, niezbędne jest
informowanie ZMPG i spółek portowych o planowanych pracach w torach PKP PLK S.A.
S.A., wchodzących w skład drogi dojazdowej do poszczególnych Nabrzeży
W związku z powyższym PKP PLK S.A. S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni na
podstawie „Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu w czasie trwania robót, (na
opracowanie którego zaproszeni zostaną przedstawiciele: ZMPG. i właściwy dla miejsca
robót spółki portowej), poinformuje, w terminie nie krótszym niż 5 dni od planowanego
terminu rozpoczęcia prac, o tym fakcie który następnie poinformuje o tym zainteresowane
podmioty.
Adresy mailowe i numery telefonów do ZMPG i spółek portowych, które należy
powiadamiać znajdują się na stronie internetowej portu: www.port.gdynia.pl
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ROZDZIAŁ X.
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z
PRACĄ TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA BOCZNICY
§ 64
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA PRACOWNIKÓW ZWIAZANYCH Z
TRANSPORTEM KOLEJOWYM NA BOCZNICY I UTRZYMANIEM INFSTRUKTURY
KOLEJOWEJ

1. Rozporządzenie

2.

3.

Ministra właściwego ds. transportu w sprawie pracowników
zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i
bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów
pojazdów kolejowych określa warunki, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych
stanowiskach.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem
i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów
kolejowych muszą posiadać wymaganą kategorię zdrowia, a także egzaminy
kwalifikacyjne na dane stanowisko.
Wymagania pod względem egzaminów kwalifikacyjnych:

1) koordynator ZMPG – egzamin kwalifikacyjny na jedno ze stanowisk: zwrotniczy,
ustawiacz, maszynista;

2) nastawniczy - egzamin kwalifikacyjny na stanowisko nastawniczego;
3) specjalista ds. torowych – egzamin kwalifikacyjny na stanowisko toromistrza;
4) kierownik manewrów (ustawiacz) – egzamin kwalifikacyjny na stanowisko
ustawiacza;

5) manewrowy – egzamin kwalifikacyjny na stanowisko manewrowego;
6) maszynista – licencja maszynisty oraz świadectwo maszynisty;
7) prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej - egzamin
kwalifikacyjny uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku
prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe w specjalności prowadzący pojazdy
kolejowe w obrębie bocznicy kolejowej ZMPG.
ZMPG i spółki portowe nie zatrudniają pracowników prowadzących pojazdy
kolejowe z napędem.
§ 65

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z PRACĄ TRANSPORTU
KOLEJOWEGO NA BOCZNICY

1.

Pracownicy wykonujący zadania z zakresu transportu kolejowego i utrzymania
infrastruktury kolejowej (m.in. specjalista ds. torowych) powinni znać niniejszy Regulamin i
zakresy obowiązków z niego wynikające oraz stosowne przepisy i instrukcje
obowiązujące na terenie Spółek i na PKP S.A. (PLK) w wymaganym zakresie.

2.

Pracownicy powinni mieć świadomość odpowiedzialności w szerokim tego słowa
znaczeniu, że za naruszenie obowiązujących instrukcji oraz postanowień niniejszego
Regulaminu, oprócz odpowiedzialności przed Zakładem Pracy, mogą być pociągnięci
również do odpowiedzialności sądowej, w przypadku dopuszczenia się ciężkich
zaniedbań w czasie pracy.
Szczegółowe postanowienia dotyczące obowiązków drużyny manewrowej i trakcyjnej
podczas wykonywania manewrów określają instrukcje wewnętrzne przewoźnika.
Nadzór nad pracą transportu kolejowego, tj.:

3.
4.
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1) Organizacją pracy transportu kolejowego i odpowiednim zorganizowaniem pracy
brygad przez racjonalny podział czynności zabezpieczających terminowe i
ekonomiczne wykonanie czynności przeładunkowych oraz związanych z tym
planowych kolejowych obsług Nabrzeży;
2) Przyjęciem do wiadomości za podpisem i przestrzeganiem przez podległych
pracowników postanowień Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej ZMPG oraz
obowiązujących w tym zakresie przepisów, instrukcji i zarządzeń;
3) Terminowym obrotem wagonów oraz ścisłą współpracą ze spedytorami
i przewoźnikami;
4) Utrzymaniem w aktualnym stanie zasad obsługi punktów ładunkowych
poszczególnych spółek portowych j, niniejszego regulaminu na podstawie
otrzymywanych od Głównego Dyspozytora Portu aneksów oraz przepisów i instrukcji;
5) Utrzymaniem w należytej czystości torów i rozjazdów zabudowanych (wpuszczonych
w nawierzchnię) oraz prawidłową gospodarką płozami hamulcowymi;
6) Przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników w poszczególnych
Spółkach sprawuje personel nadzorujący każdej ze spółek portowych.
5.

Obowiązki Głównego Dyspozytora Portu
1) Koordynuje działania związane z prowadzeniem ruchu kolejowego na terenie
bocznicy kolejowej ZMPG.
2) Do obowiązków Głównego Dyspozytora Portu należy:
-

-

wnioskowanie oraz uczestnictwo przy opracowywaniu zmian do ,,Regulaminu
Pracy na Bocznicy Kolejowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
przekazywanie Regulaminu Pracy na Bocznicy Kolejowej ZMPG” i aneksów z
ewentualnymi zmianami do powyższego, podmiotom funkcjonującym w
obszarze ZMPG.,
współudział w ustalaniu bezpiecznych zasad przeładunku materiałów
niebezpiecznych,
realizacja działań wynikających z ustalonych sposobów postępowania w
zakresie spraw ratowniczych w przypadku wystąpienia wypadku kolejowego.

3) Nadzór nad kontrolą pracy Spółek Przeładunkowych w zakresie pracy transportu
kolejowego.
4) Nadzoruje przestrzeganie przez podległych pracowników postanowień „Regulaminu
Pracy na Bocznicy Kolejowej ZMPG”. Odpowiada za przyjęcie ww. Regulaminu, za
podpisem przez wszystkich pracowników obowiązanych znać jego treść. W
przypadku Spółek Portowych, oświadczenia uprawnionego pracownika Spółki o
zapoznaniu się z zapisami niniejszego Regulaminu pracowników tej spółki.
5) Odpowiada za kompletowanie oraz utrzymywanie w aktualnym stanie przepisów,
instrukcji i zarządzeń dotyczących prowadzenia pracy manewrowej i sygnalizacji na
bocznicy ZMPG.
6.

Obowiązki koordynatora ZMPG
Podstawowym zadaniem koordynatora ZMPG jest kierowanie kolejnością jazd
manewrowych wykonywanych przez przewoźników na torach ZMPG jak też na styku
torów PKP PLK S.A. i ZMPG podczas wjazdów i wyjazdów składów manewrowych lub
pojazdów trakcyjnych luzem na i z nabrzeży portowych. Powyższe prace powinny być
wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, taboru i mienia.
Koordynacja jazd manewrowych ma na celu wykluczenie powstania po drodze
przebiegu jakichkolwiek kolizji tj. zderzenia czy też starcia w miejscach połączenia lub
przecięcia się torów.
1)

Szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez koordynatora:
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a. Koordynator ZMPG po otrzymaniu od ustawiacza zgłoszenia gotowości do
jazdy na konkretne nabrzeże, zapisuje w dzienniku rozmów telefonicznych
(R138) numer lokomotywy, nazwisko ustawiacza numery torów lub strefę do
której ustawiacz chce wjechać oraz godzinę przeprowadzenia rozmowy.
Podczas rozmowy koordynator pyta ustawiacza w jakim okręgu
zwrotnicowych i na jakim torze stoi oraz w jakim celu na Nabrzeże chce
wjechać (luzem czy z wagonami). Poniżej przykładowy zapis w R138
Numer
1

Treść rozmowy
Z toru nr 331 na tor nr 645 (I strefa
Szwedzkiego) skład z 20 wagonami
mocznika. Lok SM42-2000 CARGO

Godzina

Nazwisko uzgadniającego

16.45

Ust. Ciesielski

b. Jeżeli koordynator nie wyraził wcześniej zgody na jakąkolwiek inną jazdę
krzyżującą się z proponowaną i jeżeli na nabrzeżu nie ma innych lokomotyw
wyraża zgodę lub (w zależności od sytuacji) informuje ustawiacza kiedy zgodę
na jazdę otrzyma i na jakich warunkach. Po wyrażeniu zgody informuje o
swojej decyzji odpowiedniego zwrotniczego. Godzinę i nazwisko zwrotniczego
odpisuje w tym samym dzienniku (R138). Poniżej przykład z zapisem
rozmowy:
Numer

Treść rozmowy

Godzina

Nazwisko
uzgadniającego

2/14

Zgoda na jazdę z toru nr 331 na
tor nr 645 I strefę Szwedzkiego

16.50

Zwrotniczy Szomberska

Numer z książki R138 zwrotniczego PKP PLK S.A., koordynator ZMPG zapisuje
pod swoim kolejnym numerem w mianowniku.
c. Po otrzymaniu zgody ustawiacz zamawia drogę przebiegu u właściwego
zwrotniczego. Po jej ułożeniu zwrotniczy podaje sygnał zezwalający na jazdę
a ustawiacz rusza w kierunku nabrzeża. Ustawiacz może ruszyć w kierunku
nabrzeża dopiero po otrzymaniu sygnału zezwalającego na jazdę od
właściwego zwrotniczego a nie na zgodę koordynatora.
d. Jeżeli na Nabrzeżu, na które chce wjechać ustawiacz, pracuje już inna
lokomotywa i można przyjąć drugą lokomotywę, to przed wyrażeniem zgody
na jej wjazd, koordynator ZMPG powiadamia ustawiacza lokomotywy
pracującej na Nabrzeżu, że wyraża zgodę na wjazd drugiej.
e. Przed rozmową z właściwym zwrotniczym, informuje ustawiacza, że na
Nabrzeżu pracuje lokomotywa przy obsłudze (wymienić spółkę) na torze
(wymienić numer). Nakazuje ustawiaczowi wjazd do określonego niniejszym
regulaminem rozjazdu i dalszego postępowania stosownie do jego
postanowień.
f. Ma obowiązek powiadomić ustawiacza lokomotywy o terminie i warunkach
wjazdu z torów stacji PKP PLK S.A. na Nabrzeże, w przypadku wcześniejszej
zgody na wjazd lub wyjazd innej lokomotywy, której droga przebiegu
krzyżowałaby się.
g. Po wyrażeniu zgody na wjazd przekazanej odpowiedniemu zwrotniczemu
PKP PLK S.A., wpisuje numer lokomotywy i tory, na których ma pracować do
harmonogramu dziennego.
h. Harmonogram dzienny jest to tablica z rozrysowanym układem torowym z
numerami torów i rozjazdów, obrysem magazynów i numerów placów,
zasobniami, wagami itp. Na tablicy nanoszona jest sytuacja ruchowo handlowa.. Zapisy są aktualizowane na bieżąco.
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i.
j.

k.

l.
m.

n.

o.

p.

Po zakończonej pracy każdy z ustawiaczy ma obowiązek zgłosić
koordynatorowi jej ukończenie i gotowość do wyjazdu z Nabrzeża.
Jeżeli nie ma przeszkód do wyprawienia lokomotywy (luzem lub z wagonami)
zezwala ustawiaczowi na jazdę. Zgodę na wjazd w tory PKP PLK S.A.
ustawiacz obowiązany jest uzyskać od właściwego zwrotniczego przed
rozpoczęciem jazdy.
Koordynator ZMPG w przypadku odstawiania wagonów na postój lub dla
dokonania czynności ładunkowych) na torze dojazdowym nr 504 (do nabrzeża
Indyjskiego lub Rotterdamskiego, na torach komunikacyjnych nr 546 czy też
547 (tory pomiędzy ulicą Celną a wiaduktem z Aleją Solidarności), na torach
odstawczych nr 544 lub 557 (tory pomiędzy ulicą Rotterdamską a ulicą Celną)
obowiązany jest prowadzić rejestr ich zajętości. Rejestr powinien zawierać: w
kolumnie pierwszej wpisane numery torów a w kolejnych kolumnach wolne
wiersze do wpisania ilości wagonów w momencie ich zajęcia. Po odstawieniu
taboru (na wniosek ustawiacza) koordynator w wierszu z numerem toru
wpisuje w pierwszej wolnej kolumnie ilość odstawionych wagonów lub innego
taboru a nad tymi cyframi datę i godzinę jego zajęcia. Dane powyższe
powinny być przekazywane następcy przy zmianie dyżuru i każdorazowo
ustawiaczowi wjeżdżającemu w dany rejon. Po zwolnieniu toru cyfry
określające ilość wagonów wykreśla się a pod nimi zapisuję datę i godzinę
zwolnienia toru.
Po wyjeździe z Nabrzeża, koordynator usuwa numer lokomotywy ze
ściennego planu schematycznego.
Każdy ustawiacz pracując na Nabrzeżu przed wyjazdem z toru, na który
wjechał celem przestawienia lub połączenia wagonów z kilku torów będzie
pytał koordynatora o zgodę. Koordynator musi wiedzieć o wyciąganiu
wagonów w kierunku torów stacyjnych PKP PLK S.A.. Ustawiacz dla jazdy
poza granicę torów nabrzeża musi uzyskać zgodę od właściwego
zwrotniczego.
Koordynator wyrażając zgodę na jakąkolwiek jazdę musi dokonać analizy czy
po drodze w obrębie portu lub na granicy z torami PKP PLK S.A. nie skrzyżuje
jazdy z inną lokomotywą lub składem manewrowym. Do tego ma służyć
ścienny plan schematyczny.
Każdego przewoźnika (ustawiacza) uzgadniającego jazdę w rejon, w którym
wykonywane są roboty torowe lub w którym zamknięto tor, należy o
prowadzonych pracach lub zamkniętym torze czy też rozjeździe powiadomić.
Koordynator obowiązany jest poinformować ustawiacza, na którym torze lub
rozjeździe trwają roboty nakazać mu ostrożny przejazd obok miejsca robót lub
przekazać inne obostrzenia otrzymane od kierującego robotami drogowymi.
Fakt otrzymania informacji o robotach torowych i powiadomienia o nich
ustawiacza odpisać należy w dzienniku R138. Miejsce robot należy zaznaczyć
i na czerwono obramować na ściennym planie schematycznym
Koole zobowiązana jest do każdorazowego powiadamiania koordynatora
ZMPG o zamiarze rozpoczęcia przeładunku materiałów niebezpiecznych o
temperaturze zapłonu do 60°C ze statku lub na statek. Powiadomienia przed
rozpoczęciem przeładunku obowiązany jest dokonać kierownik zmiany
terminalu Koole. Na podstawie powyższych zgłoszeń koordynator ZMPG o
prowadzonym przez Koole rozładunku lub załadunku statku (materiałem
niebezpiecznym o temperaturze zapłonu do 60°C) powiadamia każdego
ustawiacza planującego wjazd na Nabrzeże Indyjskie.
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2)

q. ALPETROL, składając pisemne zamówienie na obsługę Terminalu LPG (na
Nabrzeżu Śląskim) dyżurnemu ruchu manewrowemu posterunku GPC odpis
zamówienia dostarczać będzie (do wiadomości) koordynatorowi ZMPG.
Koordynator fakt otrzymania informacji obowiązany jest potwierdzić
telefonicznie.
Sposób postępowania koordynatora ZMPG po otrzymaniu od ustawiacza
(kierującego manewrami) zgłoszenia o powstaniu poważnego wypadku, wypadku
lub incydentu na bocznicy ZMPG:
a. Zgłoszenie odpisuje w R138 i natychmiast o zdarzeniu informuje dyspozytora
spółki właściwej dla miejsca zdarzenia (na terminalu Koole – kierownika zmiany
a na terminalu BTZ – koordynatora ds. przeładunku BTZ. Miejsce zdarzenia
zaznacza na ściennym planie schematycznym.
b. Na żądanie dyspozytora Spółki Portowej właściwej dla miejsca zdarzenia,
powiadamia maszynistę aby nie opuszczał miejsca zdarzenia do czasu zmiany
tej decyzji przez przewodniczącego kolejowej komisji powypadkowej.

7.

Obowiązki nastawniczego określone są w Regulaminie Technicznym Posterunku „BCT”,
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
8. Ogólne obowiązki drużyny manewrowej
1) Drużyna manewrowa w czasie wykonywania pracy manewrowej ponosi pełną
odpowiedzialność służbową za przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji
oraz niniejszego regulaminu w zakresie dotyczącym wykonywania manewrów oraz
odpowiada za bezpieczeństwo jazd manewrowych, niezależnie od odpowiedzialności
sądowej.
2) Drużyny manewrowe na terenie Morskiego Portu Gdynia mogą posługiwać się tylko
sygnałami przewidzianymi w Instrukcji MPG-R, a na terenie stacji PKP PLK S.A.
Gdynia Port – w Instrukcji o sygnalizacji Ie1 (E1). Stosowanie innych umownych
sygnałów jest zabronione.
3) Przed uruchomieniem manewrów w torach zagłębionych w nawierzchni, kierujący
manewrami zobowiązany jest upewnić się czy w rowkach torów nie znajdują się
zanieczyszczenia stałe.
a. Kierujący manewrami przed ich uruchomieniem zobowiązany jest też do oceny
stanu technicznego pojazdów kolejowych oraz poprawności ich załadunku.
Zauważone uchybienia zgłasza dysponentowi nabrzeża i jeśli ich stan zagraża
bezpieczeństwu obsługi - odmawia jej wykonania do czasu usunięcia tych
uchybień.
b. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia żłobków torów uniemożliwiających
bezpieczne wykonywanie manewrów, kierujący manewrami wstrzymuje pracę
manewrową. Ewentualne koszty wynikające z przestoju taboru, wynikające ze
stanu nawierzchni ponosić będzie podmiot odpowiedzialny za jej utrzymanie.
c. Po ustawieniu pojazdów kolejowych na miejsce ich planowanej obsługi
(za/wyładunku) na nabrzeżu, kierujący manewrami przekazuje protokolarnie
podstawione pojazdy wyznaczonemu przedstawicielowi nabrzeża. Analogicznie
postępuje się w trakcie odbioru pojazdów z nabrzeża.
d. W przypadku stwierdzenia wykolejenia pojazdu w chwili odbioru z torów
nabrzeża, kierujący powiadamia koordynatora ZMPG i oczekuje na dalsze
polecenia.
4) Przed obsługą zwrotnic należy dokonać sprawdzenia prawidłowości ich działania.
5) W czasie manewrów przestrzega zasad bezpieczeństwa ruchu, a w razie grożącego
niebezpieczeństwa wstrzymuje manewry.
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6) Na każdorazowe przełożenie zwrotnicy przez manewrowego wymagane jest wyraźne
polecenie ustawiacza.
7) Po zrealizowaniu jazdy po danym rozjeździe jego zwrotnica powinna być przełożona
do położenia zasadniczego.
8) Płozy nieużyte do zabezpieczenia wagonów odłożyć w ustalone miejsce.
9. Obowiązki kierownika manewrów ( ustawiacza)
1) Przed objęciem służby powinien szczegółowo zapoznać się z sytuacją od ustawiacza
zdającego służbę oraz planem pracy i bieżącymi zadaniami.
2) Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych wiadomości ustawiacz przyjmujący dyżur
zobowiązany jest sprawdzić bezpośrednio na gruncie:
a. czy drużyna lokomotywowa zgłosiła się do pracy w komplecie,
b. czy drużyna manewrowa ubrana jest we właściwą odzież ochronną oraz czy
wszyscy pracownicy posiadają przepisowe przybory sygnałowe,
c.

czy wagony stojące na torach są sprzęgnięte i zabezpieczone przed zbiegnięciem,

d. sposób ustawienia sygnałów na zamkniętych dla ruchu torach oraz czy nie ma
innych przeszkód ograniczających poruszanie się taboru po torach,
e. stan i ilość płozów hamulcowych oraz miejsce ich znajdowania się,
f.

na których torach znajdują się wagony uszkodzone lub wymagające szczególnej
ostrożności przy przetaczaniu,

3) Ustawiacz osobiście kieruje pracą manewrową a na zamierzone jazdy manewrowe,
stosownie do postanowień zasadach obsługi punktów ładunkowych poszczególnych
Nabrzeży musi każdorazowo uzyskać zgodę koordynatora ZMPG.
4) Przed podaniem sygnału do jazdy najpierw upewnia się czy:

a. na torze nie ma przeszkód do jazdy,
b. zwrotnice są właściwie nastawione dla zamierzonego kierunku jazdy,
c. na przejeździe drogowym ruch kołowy i ruch pieszy zostały wstrzymane,
d. stojące wagony nie znajdują się w ukresach.
5) Reguluje za pomocą sygnałów prędkości jazdy taboru, w szczególności przy
dojeżdżaniu do stojących wagonów oraz w miejscach osygnalizowanych, nie
dopuszczając do silnych uderzeń.
6) Zdaje i przyjmuje pod względem technicznym wagony na torach zdawczo –
odbiorczych rozrządowo – odstawczych i punktach ładunkowych (w przypadkach
przewidzianych umowami z odbiorcami i nadawcami – również pod względem
handlowym).
7) Po rozprzęgnięciu taboru natychmiast podwiesza lub poleca podwiesić sprzęgi
hamulcowe na wsporniki wagonów.
8) Po zakończeniu pracy manewrowej zabezpiecza niezwłocznie tabor przed
zbiegnięciem, przez zakręcenie wymaganej ilości hamulców ręcznych i wyłożenie
płozów hamulcowych pod skrajne koła zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale
wspólnym dla wszystkich Nabrzeży oraz sprawdza czy tabor nie pozostaje w ukresach
rozjazdów, na przejazdach, w miejscach, gdzie tory krzyżują się z wyznaczonymi
drogami p.poż. i w innych miejscach, w których pozostawianie wagonów po
zakończeniu manewrów jest zabronione.
9) Niezwłocznie zgłasza o wszelkich utrudnieniach i opóźnieniach w pracy oraz o
powstałych wypadkach i awariach.
10. Obowiązki manewrowego
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1) Wykonywanie poleceń ustawiacza.
2) Przed rozpoczęciem pracy na polecenie ustawiacza sprawdza:
a. stan zajęcia torów, ukresów i zabezpieczenie taboru przed zbiegnięciem,
b. rozmieszczenie wagonów na torach,
c.

stan i właściwe działanie rozjazdów.

3) W czasie wykonywania jazd manewrowych obserwowanie drogi przebiegu
4) Na polecenie ustawiacza wstrzymuje ruch kołowy na przejazdach i drogach
wewnątrzzakładowych.
5) Układanie dróg przebiegu dla jazd manewrowych.
6) Zabezpieczanie wagonów przed samoczynnym uruchomieniem się poprzez
zahamowywanie hamulca ręcznego w wymaganej ilości lub podkładanie pod koła płóz
lub klinów.
7) Sprzęganie i rozprzęganie wagonów, skręcanie i rozkręcanie sprzęgieł oraz
podwieszanie ich na wsporniki.
8) Stosowanie sygnałów zgodnie z instrukcją MPG-R.
9) Informowanie ustawiacza o wszelkich trudnościach i nieprawidłowościach w pracy itp.
10) Wykonywanie swojej pracy zgodnie z instrukcją o pracy manewrowej.
11) Znajomość i przestrzeganie w pracy obowiązujących przepisów i instrukcji, przepisów
branżowych, BHP, porządkowych itp.
11. Obowiązki drużyny lokomotywowej
Do obowiązków drużyny lokomotywowej, poza ogólnie obowiązującymi przepisami i
instrukcjami dotyczącymi obsługi i utrzymania lokomotyw, należy:
1) Zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Pracy Bocznicy kolejowej
ZMPG.
2) Przyjmowanie lokomotywy i wyjazd lokomotyw do pracy tylko w pełnym stanie
technicznym i z kompletnym wyposażeniem.
3) Podczas wykonywania pracy manewrowej:
a. obserwowanie drogi przebiegu i podawanie sygnałów,
b. zapoznanie się szczegółowo z planem pracy i celem każdej jazdy,
c.

natychmiastowe reagowanie na podawane sygnały,

d. podawanie sygnału „Baczność” w miejscach osygnalizowanych wskaźnikami W6a
oraz dla ostrzeżenia ludzi i pojazdów znajdujących się na torze lub w pobliżu oraz
w innych okolicznościach wymagających ostrzeżenia o jeździe składu
manewrowego,
e. zwracanie szczególnej uwagi na miejsce znajdowania się ustawiacza oraz
podawane przez niego sygnały i regulowanie prędkości jazdy.
4) Po zakończeniu pracy dokonanie wpisów do książki napraw, dotyczących
stwierdzonych usterek, których nie może sam usunąć.
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ROZDZIAŁ XI.
POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW I ZDARZEŃ KOLEJOWYCH
W przypadku wystąpienia na bocznicy kolejowej wypadków i incydentów należy stosować
postanowienia rozporządzenia Ministra właściwego ds. transportu w sprawie poważnych
wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym oraz przepisów wewnętrznych
obowiązujących w spółce.
§ 66
1.

2.

3.
4.
5.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU Z LUDŹMI NA BOCZNICY

W razie zasłabnięcia lub zranienia osoby na terenie bocznicy – pracownik, który to
spostrzegł lub został o tym poinformowany, obowiązany jest udzielić jej pierwszej pomocy
przedmedycznej (jeżeli jest przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej)
względnie zapewnić jej udzielenie pomocy przez inną osobę posiadającą wymagane
przeszkolenie.
Sposób udzielania pierwszej pomocy przez pracownika, zgodnie z uregulowaniami
wewnętrznymi użytkownika bocznicy zawierają „Instrukcje udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej”, które znajdują się przy każdej apteczce.
W razie potrzeby należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego lub przewieźć rannego
do najbliższego szpitala.
O każdym urazie doznanym w czasie pracy należy powiadomić koordynatora ZMPG, a
miejsce wypadku zabezpieczyć do czasu przybycia zespołu powypadkowego.
W razie wypadku śmiertelnego na torze bocznicy należy:
1) zatrzymać tabor kolejowy,
2) powiadomić pogotowie ratunkowe, policję, prokuraturę,
3) powiadomić koordynatora
powiadomień,

6.

7.
8.

ZMPG,

który

ma

obowiązek

dokonać

dalszych

4) jeżeli wypadek miał miejsce na torze dojazdowym do bocznicy, powiadomić
dyżurnego ruchu posterunku GPF stacji Gdynia PKP PLK S.A. S.A.
Do czasu przybycia policji i przedstawiciela organów prokuratury nie wolno niczego
dotykać oraz zmieniać, a wszelkie ślady znajdujące się w pobliżu należy zabezpieczyć
przed naruszeniem i zatarciem.
Zwłoki można zabrać z toru po uzyskaniu zgody organu śledczego.
Pracownicy mający związek z wypadkiem mogą oddalić się z miejsca wypadku dopiero
po otrzymaniu stosownego zezwolenia.
§ 67

POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU LUB INCYDENTU Z
TABOREM KOLEJOWYM NA TORACH BOCZNICY

1.

Na bocznicy mogą wystąpić zdarzenia zaliczane jako: poważne wypadki, wypadki lub
incydenty.

2.

Przepisy wewnętrzne w oparciu o zapisy ustawy o transporcie kolejowym i
rozporządzenia Ministra właściwego ds. Transportu w sprawie poważnych wypadków,
wypadków i incydentów w transporcie kolejowym definiują używane w tym zakresie
określenia oraz zasady postępowania:
a. poważny wypadek kolejowy – jest to wypadek z co najmniej jedną ofiarą śmiertelną lub
co najmniej pięcioma rannymi albo ze stratami dającymi się oszacować na nie mniej
niż 2 mln €;
b. wypadek kolejowy - niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem
pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego,
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mienia lub środowiska; w szczególności: kolizje, wykolejenia, zdarzenia na
przejazdach, zdarzenia z udziałem osób i pojazdu kolejowego w ruchu, pożar pojazdu
kolejowego;
c. incydent - każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane z
ruchem pociągów i mające wpływ na jego bezpieczeństwo;
d. zabity – osoba, która utraciła życie w poważnym wypadku lub wypadku albo w ich
wyniku doznała obrażeń ciała powodujących śmierć w ciągu 30 dni, licząc od dnia
poważnego wypadku lub wypadku;
e. ciężko ranny – osoba, która w wyniku poważnego wypadku albo wypadku doznała
naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia i w następstwie tego była
hospitalizowana przez ponad 24 godziny;
f. poszkodowany — jest to zabity, ciężko ranny lub ranny;
g. negatywne konsekwencje dla mienia lub środowiska — stratę w mieniu lub środowisku
o równowartości co najmniej 3 tysięcy euro;
h. komisja kolejowa — osoba lub zespół osób prowadzących postępowanie w sprawie
wypadku lub incydentu, złożony w szczególności z przedstawicieli, których pracownicy
lub pojazdy kolejowe uczestniczyli w wypadku lub incydencie bądź których
infrastruktura ma z nimi związek.
3. Każdy pracownik, który zauważył zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na
bocznicy powinien użyć wszystkich możliwych i dostępnych środków, aby zapobiec
wypadkowi, a gdy to jest niemożliwe, dążyć do zmniejszenia skutków wypadku.
4.

Pracownik, który spostrzegł wypadek z taborem kolejowym na bocznicy kolejowej,
niezwłocznie zobowiązany jest powiadomić koordynatora ZMPG.

5.

W razie zaistnienia wypadku kolejowego każdy pracownik ma obowiązek:
a) przerwać natychmiast wykonywanie wszelkich ruchów taborem,
b) udzielić niezbędnej pomocy,
c) zabezpieczyć miejsce wypadku,
d) w razie potrzeby zawiadomić odpowiednie służby ratownicze.

6.

Obieg informacji o poważnym wypadku, wypadku lub incydencie kolejowym:
1) do zgłoszenia o poważnym wypadku, wypadku lub incydencie kolejowym
zobowiązani są przede wszystkim:
a. kierownik manewrów (ustawiacz) lub maszynista przewoźnika – o wypadku
zaistniałym podczas pracy manewrowej na bocznicy,
b. pracownicy użytkownika bocznicy, pracownicy Spółek portowych, pracownicy
podmiotów wykonujący prace na terenie bocznicy, itp.
mają oni obowiązek powiadomić koordynatora ZMPG, a pracownicy przewoźnika
dokonującego obsługi bocznicy, dodatkowo swojego przełożonego.
2) Koordynator ZMPG po otrzymaniu informacji o poważnym wypadku, wypadku lub
incydencie kolejowym zobowiązany jest powiadomić:
a. przełożonych,
b. służby ratunkowe (jeżeli skutki wypadku tego wymagają),
c. dyżurnego ruchu posterunku GPF stacji Gdynia PKP PLK S.A. S.A., jeżeli uzna,
że zarządca infrastruktury kolejowej, z którą bocznica jest połączona powinien
posiadać informację o wypadku,
d. przedstawiciela przewoźnika o udziale w wypadku jego pojazdu kolejowego,
3) kierownictwo bocznicy, o poważnym wypadku, wypadku lub incydencie kolejowym
ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania
Wypadków Kolejowych oraz Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego, tj.:
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a. Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych – SMS-em na telefon numer:
+ 48 510 126 711 podając:
 datę, godzinę i miejsce powstania stanu, zdarzenia;
 konsekwencje zaistniałe w wyniku stanu lub zdarzenia;
 podmiot na terenie którego zaistniały zdarzenia;
 imię i nazwisko oraz stanowisko osoby zgłaszającej;
 imię, nazwisko i nr telefonu osoby koordynującej pracę członków komisji na
miejscu zdarzenia.
W przypadku poważnego wypadku należy dodatkowo telefonicznie na numer: +48
510 126 711 powiadomić dyżurującego członka Państwowej Komisji Badania
Wypadków Kolejowych.
b. Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego w Gdańsku na nr telefonu: +48
572 591 125,
c. przesłać pisemne zawiadamianie o zdarzeniu kolejowym - wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu:
 Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych:
Fax: 22 630 14 39,
e-mail: pkbwk@mswia.gov.pl;
 Prezes Urzędu transportu Kolejowego:
e-mail: zdarzenia@utk.gov.pl;
7.
8.

9.

W zgłoszeniu o poważnym wypadku, wypadku lub incydencie kolejowym należy podać
miejsce, czas, określenie wypadku i jego skutki.
Konieczność zawiadomienia (np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia
technicznego) zależy od rozmiarów i skutków wypadku. W pierwszej kolejności należy
ratować ludzi oraz chronić środowisko przed skażeniami, a następnie usuwać skutki
wypadku i przywracać ruch kolejowy na bocznicy.
Za ukrycie wypadku i wynikłe z tego powodu następstwa odpowiedzialność ponoszą
pracownicy, którym komisja udowodniła takie zachowanie.

10. Każdy wypadek kolejowy powinien być zbadany przez komisję kolejową.
11. Przewodniczącym komisji powypadkowej jest przedstawiciel użytkownika bocznicy.
12. W skład komisji wchodzą, wyznaczeni przez kierowników jednostek organizacyjnych,
przedstawiciele jednostek organizacyjnych biorących udział w transporcie kolejowym,
właściwych dla miejsca i rodzaju wypadku, których pracownicy, infrastruktura lub pojazdy
kolejowe uczestniczyły w wypadku. Wykaz osób wyznaczonych do udziału w komisji
kolejowej stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
13. Do czasu przybycia komisji kolejowej prowadzącej postępowanie powypadkowe nie wolno
przystępować do wkolejania wagonów, usuwać skutków wypadku, ani zacierać śladów za
wyjątkiem ratowania ludzi poszkodowanych w wypadku.
14. Komisja kolejowa prowadzi postępowanie powypadkowe i stosuje dokumentację
określoną w rozporządzeniu Ministra właściwego ds. Transportu w sprawie poważnych
wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym.
15. Komisja powypadkowa wnioskuje, czy wykolejony tabor można wkoleić własnymi siłami,
czy też należy żądać pomocy pogotowia technicznego z PKP PLK S.A. S.A.
16. Decyzję w sprawie sposobu wstawienia na tor wykolejonego taboru podejmuje
koordynator ZMPG.
17. Pojazd kolejowy przewoźnika po wykolejeniu na bocznicy musi być zbadany zgodnie z
procedurami obowiązującymi u przewoźnika i dopuszczony do ruchu w celu uniknięcia
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późniejszych negatywnych następstw. Wykolejony wagon ładowny powinien być
rozładowany i po zbadaniu na bocznicy przez uprawnionego pracownika przewoźnika –
wysłany jako próżny do sprawdzenia, naprawy. Uregulowania zawarte w niniejszym
ustępie nie dotyczą wagonów przeznaczonych do kasacji.
18. Wszystkie zaistniałe wypadki na terenie bocznicy podlegają rejestracji.
19. Rejestr wypadków prowadzi pracownik komórki organizacyjnej
bezpieczeństwa ruchu użytkownika bocznicy.
§ 68
1.
2.

właściwej

ds.

POSTĘPOWANIE PO ZAISTNIENIU POŻARU LUB AWARII

Zabezpieczenie przeciwpożarowe należy do obowiązków użytkownika bocznicy zgodnie z
przepisami przeciwpożarowymi.
W wypadku zauważenia pożaru na terenie bocznicy tj. budowli, urządzeń lub taboru
pracownik, który zauważył pożar powinien natychmiast powiadomić Straż Pożarną i
koordynatora ZMPG.

3.

Alarm pożarowy należy podać w sposób ustalony na terenie bocznicy. Do czasu
przybycia straży pożarnej zaalarmowani o pożarze pracownicy powinni przystąpić do jego
gaszenia środkami będącymi w dyspozycji bocznicy.

4.

Maszynista lokomotywy przewoźnika kolejowego, w przypadku zauważenia na terenie
bocznicy pożaru, ma obowiązek podawania przy pomocy syreny lokomotywy sygnału A2
„POŻAR” (jeden długi i dwa krótkie dźwięki syreną lokomotywy ).
Równocześnie z alarmowaniem należy niezwłocznie przystąpić do akcji ratowniczogaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.

5.
6.

Sprzęt przeciwpożarowy jest rozmieszczony na terenie bocznicy zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Miejsca jego rozmieszczenia powinny być podane do
wiadomości wszystkim pracownikom.

7.

Pracownicy wykonujący prace na bocznicy powinni być przeszkoleni z zagadnień
przeciwpożarowych.
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ROZDZIAŁ XII.
WYKAZ ADRESATÓW I NUMERÓW TELEFONÓW
§ 69
Lp.

WYKAZ ADRESATÓW I NUMERÓW TELEFONÓW ZMPG, INSTYTUCJI, SPÓŁEK
PORTOWYCH I ZARZĄDCY STYCZNEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

13.

Instytucja
Dyspozytor ZMPG
Koordynator ZMPG
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska
Powiatowy Inspektor Sanitarny Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Gdyni.
Wojewoda Pomorski – Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Komenda Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej
Państwowa Agencja Atomistyki –
Centrum ds. zdarzeń radiacyjnych
Przewodniczący Państwowej Komisji
Badania Wypadków Kolejowych.
Urząd Transportu Kolejowego,
Oddział Gdańsk
Prokuratura Rejonowa w Gdyni
Dyspozytor HES Gdynia
Dysponent PZOW
Dyspozytor Morskiego Terminalu
LPG (ALPETROL)

14.

Szef zmiany terminalu BBM

15.

Dyspozytor OT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Numery telefonów
58/6274042
58/6274041

Adresy e-mail
dyspozytor@port.gdynia.pl
kolej@port.gdynia.pl

58/3094911 do 13 ,
alarmowy: 605 462480 (24h)
centrala: 58/6201798
58/3077204, 58/3023232
informacyjny: 987

kancelaria@psse.gdynia.pl
centrum@gdansk.uw.gov.pl

58/3477800

sekretariat@straz.gda.pl

22/6210256 (24h)
783 920151

cezar@paa.gov.pl

22/63001433 (w godz. 8.15-16.15)
58/6704620

pkbwk@mir.gov.pl
zdarzenia@utk.gov.pl

58/6610400
58/6274324,.
58/6274366
58/6215036
58/6215876
606 461 088
58/6274228, 58/6274116
697984835
58/6274309, 504 006 709

Dysponent BTZ
Kierownik zmiany terminalu Koole
58/6274285, 602 122 437, 606 326174,
Tankstorage Gdynia
Dyspozytor BCT
795 501 308
KARSENSTEN Kierownik ds.
.: 58/3506155, 507934704
eksploatacyjnych
C.Hartwig Gdynia, koordynator
58/6674191
magazynu nr 1
Planer Obsługi Kolei BCT
795 501 369
Kierownik Wydziału Kolei BCT
795 501 441
Kierownik Zmiany BCT
795 501 391
Dysponent Magazynu Wydziału
795 501326, 795 501 327,
Drobnicy
Dysponent Wydziału Składowania
795 501 337, 795 501 376
Pojazdów Samochodowych BCT
Posterunki nastawcze i zwrotnicowe PKP PLK S.A. S.A.
Dyżurny ruchu GPF
58/7212674
Dyżurny ruchu GPA
58/7211691
Nastawniczy P1
58/7211157
58/7211510 lub przez ustawiacza
Zwrotniczy P6
PKP CARGO S.A.: 58/7220585
Zwrotniczy P15
58/7211723
Zwrotniczy P4 (posterunek czynny
po przejściu zwrotniczego z
58/7211510
nastawni P1),
Dyspozytor PKP PLK S.A. Zakładu
Linii Kolejowych w Gdyni (IZ
58/7211202, 606 972 426
Gdynia)
Dyspozytor kierujący zmianą PKP
58/7211780, 663 295 455
CARGO S.A.
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centrum@otport.gdynia.pl
dysponent@btz.gdynia.pl
tankstorage-gdynia@koole.pl

s.kulesza@chg.pl
kolej@bct.gdynia.pl
pfrackowiak@bct.gdynia.pl
operations@bct.gdynia.pl

ctdz.polnocny@pkpcargo.eu ,

Lp.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Instytucja
Dyspozytor zmianowy koordynator
LOTOS Kolej
Dyspozytor STK S.A
Dyspozytor koordynator DB Cargo
Polska S.A
Dyspozytor CTL Północ
Dysponent SPEED
Kierownik SPEED

Numery telefonów

Adresy e-mail

502 415390,
606 120841, 71/3565476
78599617
58/6274428, 692 405 490
697 984 832
662 223 169

dyspozytura@stk.wroc.pl
dyspozytor.koordynator.pl@
deutschebahn.com
Dyspozytor.polnoc@ctl.pl

Telefony alarmowe
Centrum powiadamiania ratunkowego
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Policja

997

Straż pożarna

998

Pogotowie ratunkowe

999

Komenda Miejska PolicjI

58/6621000 lub 58/6621222
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ROZDZIAŁ XIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 70

ROZDZIELNIK REGULAMINU

1.

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej ZMPG został sporządzony w 5 (pięciu)
jednobrzmiących egzemplarzach.

2.

Poszczególne egzemplarze regulaminu otrzymują:
1. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. - 2 szt.
2. Urząd Transportu Kolejowego - 1 szt.
3. PKP PLK S.A. S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni - 2 szt.
§ 71

1.

2.

3.

OBOWIĄZEK PRZYJĘCIA TREŚCI REGULAMINU DO WIADOMOŚCI I
STOSOWANIA

Niniejszy Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej ZMPG po uzgodnieniu z PKP PLK S.A.
S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Gdańsku oraz zatwierdzeniu przez Zarząd Morskiego
Portu Gdynia S.A., staje się dokumentem prawnym i służy do użytku wewnętrznego.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu pracy manewrowej na bocznicy i
związani z jej eksploatacją oraz utrzymaniem infrastruktury bocznicy muszą zapoznać się
z treścią niniejszego regulaminu, za potwierdzeniem własnoręcznym podpisem.
Odpowiedzialność za podanie do wiadomości niniejszego regulaminu wszystkim
zainteresowanym pracownikom w zarządzanych komórkach organizacyjnych ponosi
koordynator ZMPG.
§ 72

AKTUALIZACJA REGULAMINU

1. Utrzymanie w stanie aktualnym Regulaminu pracy bocznicy kolejowej ZMPG należy do
obowiązku Działu Głównego Dyspozytora Portu pracownika Sekcji Kolejowej.
2. Zmiany i uzupełnienia, o charakterze techniczno-ruchowym dotyczącym bezpośredniej
współpracy pomiędzy zarządcą infrastruktury, a użytkownikiem bocznicy, tj. przede
wszystkim zasady prowadzenia ruchu kolejowego między bocznicą kolejową, a torami
PKP PLK S.A. S.A., warunki techniczne obsługi bocznicy, itp., powinny być uzgodnione
przez PKP PLK S.A. S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni.
3. W przypadku dużych zmian obejmujących większość treści poszczególnych paragrafów
regulaminu dozwolone jest opracowanie i wymiana całych stron na nowe.
4. Każda zmiana lub uzupełnienie do regulaminu muszą być odnotowane w tabeli
stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu pn. „Skorowidz zmian i uzupełnień”.
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Skorowidz zmian i uzupełnień
Numer
zmiany

Zakres i przedmiot aktualizacji
/numer paragrafu, punktu, strony/
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Wprowadził

Data

Podpis
wprowadzającego
zmianę

Załącznik nr 1
(stempel spółki)
Nr………………
Tel……………..

Data wysłania…………….
Do…………………………

ZAWIADOMIENIE O POWAŻNYM WYPADKU / WYPADKU / INCYDENCIE*
NA BOCZNICYKOLEJOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
NABRZEŻU / TERMINALU*………………………, SPÓŁKI…………………………………
Kategoria zdarzenia: ………………………………………………………………………….
Miejsce zdarzenia: .……………………………………………………………………………
Data i godzina zdarzenia: .……………………………………………………………………..
Zwięzły opis zdarzenia: …………………………………………………………
…………….............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Prawdopodobna bezpośrednia przyczyna zdarzenia: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...................................................................................…
Inne prawdopodobne przyczyny zdarzenia
…………………………………………………………………………………………………......................................….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Przebieg akcji ratunkowej: ……………………..……………………...................................................……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Wstępne określenie skutków zdarzenia …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
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Załącznik nr 2
WYKAZ STANOWISK POWOŁANYCH DO UDZIAŁU W PRACACH MIEJSCOWEJ KOMISJI
KOLEJOWEJ


HES Gdynia: inspektor ds. technicznych, tel. 668 834 969, - Inspektor BHP, tel.. 508
376 523



ALPETROL Sp. z o.o.: Kierownik Morskiego Terminala LPG, tel. 503 182 145 lub (58)
6215036



BBM: Specjalista ds.Techniczno – Eksploatacyjnych, tel: (58) 6215876 lub: 606 461
088



OT: Specjalista ds. Reklamacji i Awarii tel: (58) 6274116 lub 697 984 835)



BTZ: Specjalista ds. BHP, tel. 602 522 699 lub 504 006 709



Koole Tankstorage: Kierownik Terminalu, tel: (58) 6215288, 604 546 478 lub 602 122
437, 606 326 174



Vistal Offshore: Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem i Infrastrukturą, tel: (58)
3506155, 605 881 355



BCT: Specjalista ds. Awaryjnych, tel: 795 501 308



C.Hartwig: Specjalista ds. BHP i PPOŻ tel: (58) 6900093, 502 012 963



CTL Północ: Dyrektor ds. Kolejowych tel.: 692 405 651 lub (58) 6274440,



PKP PLK S.A.: dyspozytor PKP PLK S.A. S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni tel:
(58) 7211202, 606 972 426



PKP CARGO S.A.: dyspozytor kierujący zmianą tel: (58) 7211780, 663 295 455 e.mail:
ctdz.polnocny@pkp-cargo.eu
LOTOS Kolej: dyspozytor zmianowy koordynator tel. 502 415 390



STK S.A.: dyspozytor tel. 606 120 841, (71) 3565476, e.mail: dyspozytura@stk.wroc.pl



ZMPG: Specjalista ds. awarii kolejowych: tel. 603 776 648, 695 422 344, 609 685 210



DB Cargo Polska S.A.: dyspozytora koordynatora, tel. 781 859 516



SPEED Sp. z o.o.: Wiceprezes Zarządu, tel. 602 263 915
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Załącznik nr 3

Wykaz torów
Znaczenie określeń:
Z1 – tarcza zaporowa na belce zderzakowej kozła oporowego lub na początku zasypki
piaskowej
– w odniesieniu do długości użytecznej
KO – belka zderzakowa kozła oporowego – w odniesieniu do długości budowlanej
PR – początek rozjazdu (styk przediglicowy)
KR – koniec rozjazdu – w odniesieniu do długości budowlanej
U – ukres rozjazdu – w odniesieniu do długości użytkowej
Pkt (np. 84) – punkt graniczny (ze wskazaniem numeru) pomiędzy PKP a ZMPG

UWAGA: Długości użyteczne torów na wszystkich Nabrzeżach wyliczono po odjęciu
szerokości wewnętrznych dróg kołowych p.poż.
Kolorem czerwonym zaznaczono sumę długości użytecznych odcinków wymienionych w tabeli
w następnych wierszach.

WYKAZ TORÓW NA BOCZNICY ZMPG
Lp.

Nr
toru

DŁUGOŚĆ TORÓW [m]
Użyteczna

Budowlana
od

Całkowita

do

mb

od

do

mb

mb

Przeznaczenie
toru

Nabrzeże Śląskie
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

701

KR 270

PR 322

462,63

-

-

-

544,48

dojazdowy

711

KR 322

KO

334,85

U326

Z1

252,10

444,38

ładunkowy

U326

U339

190,85

PR 339

Z1

61,25

U326

Z1

335,97

471,54

Ładunkowo
komunikacyjny

U326

PR337

174,35

U337

Z1

161,62

U324

Z1

379,83

518,70

Ładunkowy

U324

U342

233,00

PR342

Z1

146,83

U323

Z1

367,94

560,95

Ładunkowo
komunikacyjny

U323

PR334

202,00

U338

Z1

165,94

U328

Z1

227,10

376,62

ładunkowy

U328

U336

180.80

U340

Z1

46,30

U328

Z1

365,18

534,25

ładunkowy

U328

U341

243,90

PR341

Z1

121,28

712

713

714

715

716

KR 326

KR324

KR 322

KR 328

KR 323

KO

KO

KO

KO

KO

416,29

464,56

452,67

295,26

454,68

Nabrzeże Szwedzkie – I Strefa
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-

-

WYKAZ TORÓW NA BOCZNICY ZMPG
Lp.

8.

9.

10.

11.

12.

DŁUGOŚĆ TORÓW [m]

Nr
toru

Budowlana
od

do

mb

od

do

mb

641

KR 278

KO

777,39

U278

Z1

682,10

U278

U281

124,70

PR281

U287

147,60

PR287

U292

215,30

PR292

Z1

194,50

U278

Z1

618,60

U277

PR280

72,50

U280

PR284

126,70

U284

PR285

-

U285

PR290

208,90

U290

PR291

-

U291

Z1

210,50

U277

Z1

683,40

U277

U286

261,20

PR286

U293

201,20

PR293

Z1

221,00

PR275

Z1

802,70

PR275

PR288

373,40

U288

PR294

191,30

U294

Z1

238,00

U288

Z1

429,50

U288

U295

207,50

PR295

Z1

222,00

642

643

645

646

KR 278

KR 277

PR 275

U 288

KO

KO

KO

KO

Użyteczna

687,55

792,36

863,58

476,48

663
KR 273
13.
661
KR 270
14.
662
Pkt 84 K
15.
Nabrzeże Szwedzkie

– II Strefa

16.

KR 6

17.

657

658

KR 272

KR 1

PR 6
18. 658
19. 658 A KR 7
20. 658 B KR 7
Nabrzeże Duńskie +

21.
22.
23.

Całkowita

mb

Przeznaczenie
toru

882,71

ładunkowy

872,13

kom.-ładunkowy

871,62

ładunkowy

915,70

kom.-ładunkowy

522,30

ładunkowy

PR 278

57,08

-

-

-

47,64

komunikacyjny

PR 274

62,52

-

-

-

97,92

komunikacyjny

PR 273

52,86

-

-

-

52,86

komunikacyjny

571,88

komunikacyjno
ładunkowy

-

-

464,40

U272

U6

379,87

U272

PR1

-

UK1

U5

324,97

PR5

U6

54,90

KR 6

351,60

UK1

PR6

304,29

431,94

komunikacyjno
ładunkowy

PR 7

85,29

-

-

-

137,65

komunikacyjny

KO

145,07

U7

Z1

130,63

155,85

ładunkowy BBM

KO

145,46

U7

Z1

131,02

156,24

ładunkowy BBM

-

387,97

dojazdowy

-

78,39

żeberkowy

241,63

378,16

kom.-postojowy

bocznica

280

KR
383/64 k

PR 390

338,68

279

KR 385

KO

65,69

-

631

KR 390

KR 395

295,74

U391

-

-

120

U395

WYKAZ TORÓW NA BOCZNICY ZMPG
Lp.

24.
25.

Nr
toru

DŁUGOŚĆ TORÓW [m]
Użyteczna

Budowlana
od

do

mb

632

KR 391

KR 393

217,46

633

KR 390

KO

382,29

od

Całkowita

mb

Przeznaczenie
toru

do

mb

U391

U393

183,19

282,73

ładunkowy

U392

Z1

306,00

520,77

ładunkowy

U392

U393

174,00

PR395

Z1

132,00

26.

634

KR 392

KR 394

243,96

U392

U394

181,72

299,40

kom.-postojowy

27.

277

KR402/55
K

KO

32,00

-

-

-

32,00

żeberkowy

438,70

U453

Z1

410,22

487,10

ładunkowy

U453

U463

163,60

PR463

U470

137,02

PR470

Z1

109,60

U453

Z1

307,30

530,99

ładunkowy

U453

U459

99,10

U461

U468

20,70

PR468

PR469

67,00

U469

Z1

120,50

U452

Z1

311,60

569,00

kom.-ładunkowy

U452

PR457

125,50

U457

PR460

15,60

U460

PR466

16,60

U465

Z1

153,90

U451

KO

393,90

564,30

ładunkowy

U451

U462

200,40

PR462

U467

52,70

PR467

Z1

140,80

Nabrzeże Holenderskie
28.

29.

30.

31.

601

602

603

604

KR 453

KR 452

KR 451

KR 451

KO

KO

400,70

KO

KO

432,90

512,20

32.
33.

605

KR 445

PR 451

276,57

-

-

-

364,11

dojazdowy

606

KR 446

PR 451

277,87

-

-

-

363,56

dojazd.-wagowy

34.

613

PR
415/47 k

KR 471

146,18

-

-

-

171,49

dojazdowo
ładunkowy

-

Nabrzeże Francuskie – I Strefa
35.

36.

571

572

PR 647

KR 648

KO

KO

379,63

337,47

KR647

Z1

305,
44

PR648

U65
1

74,2
9

PR651

U65
6

88,0
3

PR656

KO

120,
90

KR648

Z1

-

UK648

PR6
49

57,2
7

121

408,16

356,7
7

ładunkowy,
zdawczo- odbiorczy

komunikacyjny

WYKAZ TORÓW NA BOCZNICY ZMPG
Lp.

37.

Nr
toru

573

DŁUGOŚĆ TORÓW [m]
Użyteczna

Budowlana
od

do

KR 647

mb

KO

401,13

Całkowita

od

do

mb

UK649

PR6
54

39,9
5

UK654

PR6
55

9,04

UK655

UK6
58

56,8
2

PR658

KO

22,4
3

PR647

KR6
58

322,
06

U647

U65
7

187,
50

PR657

UK6
58

87.6
9

mb

Przeznaczenie
toru

366,1
1

ładunkowy
zdawczo-odbiorczy

Nabrzeże Francuskie – II Strefa
38.

605a

KR 683

PR 681

116,34

-

-

-

170,6
2

dojazdowy

39.

581

KR 681

KO
za
zasobnią

581,10

U681

U684

278,
26

588,1
6

dojazdowoładunkowy,
zdawczo-odbiorczy

PR684

KO

216,
25

U681

PR683

258,
60

558,9
8

komunikacyjnoładunkowy,
zdawczo-odbiorczy

U683

KO

233,
82

40.

582

KR 681

KO
za
zasobnią

578,90

Nabrzeże Polskie – I Strefa

41.

42.

43.

531

532

533

KR
575

KO

KR 575

KR 574

KO

KO

1183,65

1032,67

1052,84

KRc/

Z1

646,61

U575

U580

145,98

PR580

U588

294,64

PR588

Z1

205.99

d575

-

-

-

UK575cd

PR577

102,30

UK578

PR585

269,03

UK586

PR590

81.20

UK590

Z1

103,85

PR574

Z1

675,13

PR576

U579

146,69

PR579

U587

296,29

PR587

KO

232,15

PR 611

KR632

700,25

757,31

zdawczoodbiorczy,
ładunkowy

558,98

komunikacyjny

824,62

zdawczo-odbiorczy,
ładunkowy

Nabrzeże Polskie – II Strefa
44.

552

PR 612

KO

737,82

122

821,40

zdawczo-odbiorczy,
ładunkowy

WYKAZ TORÓW NA BOCZNICY ZMPG
Lp.

45.

Nr
toru

553

DŁUGOŚĆ TORÓW [m]
Użyteczna

Budowlana
od

KR 611

do

KO

mb

771,90

Całkowita

od

do

mb

PR612

do końca
chodnika

23,34

od
końca
chodnika

UK 614

156,54

PR614

Uk 616

266.68

PR616

KO

253,69

UK 611

PR647

1169,21

UK611

do końca
chodnika

38,93

od
końca
chodnika

PR 613

139,24

UK613

PR615

266,68

UK615

KO

271,12

PR632

PR647

453,24

mb

1361,93

Przeznaczenie
toru

zdawczo-odbiorczy,
ładunkowy

Tory pomiędzy wiaduktem w Al. Solidarności a ul. Rotterdamską
46.
47.
48.
49.
50.
51.

541

KR 567

KR 571

199,30

-

-

-

256,10

dojazdowy

542

KR 569

PR 573

214,80

-

-

-

271,60

dojazdowy

543

KR 563

PR 573

310,10

-

-

-

370,47

komunikacyjny

544

KR 561

PR 574

361,60

-

-

-

415,88

dojazdowy

557

KR 566

PR 612

365,90

U 556

KR 612

331,90

426,27

odstawczy

558

KR 566

PR 611

290,60

-

-

-

344,88

komunikacyjny

52.

547

KR
545/15K

PR 559

301,53

-

-

-

361,90

komunikacyjny

53.

546

KR
544/13k

PR 558

302,30

-

-

-

362,67

komunikacyjny

Nabrzeże Rotterdamskie
54. 521

KR 690

KO

354,93

U690

Z1

303,00

U690

U695

180,00

PR695

Z1

123,00

436,11

ładunkowy,
zdawczo-odbiorczy

55. 522

KR 690

KO

299,54

-

-

-

406,98

komunikacyjny

56. 523

KR 691

KO

330,24

U691

Z1

252,00

358,35

ładunkowy,
zdawczo-odbiorczy

1156,08

ładunkowy,
zdawczy

U691

U694

121,00

PR694

Z1

131,00

Nabrzeże Indyjskie – I Strefa
57. 501

58.

502

KR 687

KR 687

KO

KO

993,46

862,54

U 689

Z1

918,47

U689

U707

241,22

PR707

U714

360,35

PR714

U722

233,90

PR722

Z1

83,00

U703

Z1

830,59

123

1157,86

komunikacyjnoodbiorczy

WYKAZ TORÓW NA BOCZNICY ZMPG
Lp.

59.

Nr
toru

503

DŁUGOŚĆ TORÓW [m]
Użyteczna

Budowlana
od

KR 703

do

mb

KO

935,28

Całkowita

od

do

mb

U703

PR704

183,70

U705

PR709

134,90

U709

PR710

164,31

U710

PR712

82,98

U713

PR17

81,30

U717

PR719

105,70

U720

Z1

77,70

U703

Z1

745,08

U703

U706

198,09

UK708

U711

199,16

PR711

U715

81,53

U1

U718

68,90

PR718

U721

134,40

PR721

Z1

63,00

mb

Przeznaczenie
toru

1119,95

ładunkowy
zdawczo-odbiorczy

60.

504

KR 546

PR 687

243,33

-

-

-

243,33

dojazdowy

61.

1

KR 1

KO

108,24

U2

Z1

70,90

160,36

ładunkowy
zdawczo-odbiorczy

62.

2

KR 2

KO

86,53

U2

Z1

70,90

112,59

ładunkowy
zdawczo-odbiorczy

Nabrzeże Indyjskie – II Strefa
63. 515

KR
544/14K

PR
724/725

233,10

-

-

-

233,10

dojazdowy

PR805

458,30

831,86

dojazdowoładunkowy,
zdawczo-odbiorczy

Nabrzeże Stanów Zjednoczonych – II Strefa
64.

435

KR
763/21K

PR 805

779.74

początek
placu
utwardzonego
początek
placu
utwardzonego

drogi
ppoż.
zawiatą B

87,50

drogi
p.poż.
PR 804
za wiatą B

152,80

U804

218,00

PR805

65.

436

KR 804

KR 806

291,49

U 804

U 806

230,00

343,61

komunikacyjny
ładunkowy,
zdawczo-odbiorczy

66.

441

KR 805

Z1

416,47

U 805

Z1

367,00

478,59

ładunkowy,
zdawczo-odbiorczy

U 805

U 808

189,00

PR808

Z1

178,00

PR 806

Z1

348,80

403,47

ładunkowy,
zdawczo-odbiorczy

PR 806

PR 807

165,80

U 807

Z1

183,00

67.

442

PR 806

Z1

363,41

Nabrzeże Stanów Zjednoczonych – III Strefa
124

WYKAZ TORÓW NA BOCZNICY ZMPG
Lp.

68.

69.

DŁUGOŚĆ TORÓW [m]

Nr
toru

Budowlana

451

KR724/
725

452

od

KR 825

do
Z1

Z1

Użyteczna
mb
647,43

397,93

od

Całkowita

do

mb

U 724

Z1

370,00

U 724

PR825

-

U 825

U 827

195,00

bramy
za rozj. Nr
827

Z1

175,00

U 825

Z1

350,00

U 825

PR 826

175,00

bramy
za rozj. Nr.
826

Z1

175,00

KR 763/WK1

PR 841

-

KR 841/WK2

Z1

333,00

U 842

Z1

830,43

U 842

U2

174,00

PR 2

U 10

292,74

PR 10

Z1

260,69

mb
715,60

Przeznaczenie
toru
dojazdowy,
ładunkowy,
zdawczo-odbiorczy
część dojazd.

466,10

komunikacyjny
ładunkowy,
zdawczo-odbiorczy

493,00

dojazd.-ładunkowy
zdawczo-odbiorczy

1021,85

ładunkowy,
zdawczo-odbiorczy

832,24

Komunikacyjny

954,50

ładunkowy,
zdawczo-odbiorczy

Nabrzeże Czeskie
70.

421

KR 763

KO

465,86

Nabrzeże Rumuńskie – I Strefa
71.

401

KR 842

KO

925,50

103,00

72.

73.

402

403

KR 843

KR 843

KO

KO

821,40

878,50

-

-

485,92

UK3

PR5

113,88

UK5

PR7

82,29

UK9

KO

289,75

U 843

Z1

798,66

U 843

U4

287,60

PR 4

U6

114,02

PR 6

U8

82,29

PR 8

KO

314,75

U 850

Z1

596,05

U 850

U 852

165, 18

PR 852

U 854

122,28

PR 854

U 856

92,89

PR 856

U 858

100,19

PR 858

Z1

115,51

U 850

Z1

592,20

Nabrzeże Rumuńskie – II Strefa
74.

75.

411

412

KR 850

KR 850

KO

KO

655,70

651,85

125

788,1 ładunkowy,
6
zdawczo-odbiorczy

784,3 ładunkowy,
1
zdawczo-odbiorczy

WYKAZ TORÓW NA BOCZNICY ZMPG
Lp.

76.

Nr
toru

413

DŁUGOŚĆ TORÓW [m]
Użyteczna

Budowlana
od

PR 762

do

PR 850

mb

226,94

Całkowita

mb

Przeznaczenie
toru

od

do

mb

U 850

PR 851

142,87

U 851

PR 853

126,64

U 853

PR 855

92,89

U 855

PR 857

100,19

U 857

Z1

129,61

PR 762

PR 850

-

250,07

dojazdowy

Układ torowy na terenie dzierżawionym przez CTL Północ

77.

803

PR 903

KO

277,46

U 911

Z1

172,00

368,77

odstawczy

78.

804

KR 903

KO

260,27

U 910

Z1

112,00

408,13

komunikacyjnomanewrowy

79.
80.
81.
82.

805

KR 902

KO

236,40

U 902

Z1

210,00

292,65

odstawczy

807

KR 911

KO

70,13

U 911

Z1

48,00

133,44

dojazdowy

808

KR 910

KO

62,88

U 910

Z1

46, 00

91,04

dojazdowy

810

KR 908

KO

128,87

U 908

Z1

87,00

220,33

dojazdowy

Układ torowy (Rejon GPK) – tor dojazdowy i grupa torów postojowych obsługująca BCT

83.
84.

38

KR 572

PR1

963,00

-

-

-

990,00

dojazdowy

31

KR3

PR13

777,00

U5

U15

662,00

916,00

postojowy

85.

32

KR 3

KR 13

769,00

U5

U15

662,00

823,00

postojowy,
odstawczy

86.
87.
88.
89.

33

KR 3

KR 13

860,00

U3

U13

751,00

1032,00

komunikacyjny

34

KR 1

PR 1 1

912,00

U2

U12

779,00

939,00

postojowy

35

KR 2

KR12

797,00

U4

U14

692,00

851,00

postojowy

36

KR 4

KR 14

709,00

U6

U16

609,00

763,00

manipulacyjny

90.

37

KR 1

PR 11ab

709,00

U6

U16

640,00

1029,00

ładunkowy,
samochody,
postojowy

91.

40

KR 11

KO

60,00

U11ab

Z1

22,00

60,00

ochronny

Układ torowy (wewnętrzny) obsługujący BCT

92.
93.

845

KR11

PR 31

204

-

-

-

204

dojazdowy

845 A

KR 31

PR 34

90

-

-

-

117

dojazdowy

94.

848

KR34

KO

924

U34

Z1

813,31

884,68

ładunkowy,
zdawczo-odbiorczy

U 34

U 37

553,71

PR 37

Z1

259,81

U35

Z1

731,65

U35

PR 36

495,80

U 36

PR 38

90,49

U 38

Z1

145,36

U35

Z1

768,15

U 35

U39

640,21

PR 39

Z1

127,94

95.

96.

849

850

KR 35

KR 34

KO

KO

883

883

126

841,72

ładunkowy
zdawczo-odbiorczy

907,41

ładunkowy
zdawczo-odbiorczy

WYKAZ TORÓW NA BOCZNICY ZMPG
Lp.

97.

98.

Nr
toru

851

852

DŁUGOŚĆ TORÓW [m]
Użyteczna

Budowlana
od
KR32

KR32

do
KO

KO

mb
436

362

od

Całkowita

do

mb

U32

Z1

436,68

U 31

PR 32

55,63

U 32

Z1

381,05

U32

Z1

338,00

127

mb

Przeznaczenie
toru

490

ładunkowy
zdawczo-odbiorczy
dla drobnicy

389

ładunkowy
zdawczo-odbiorczy
dla drobnicy

Załącznik nr 4

Wykaz rozjazdów
Lp.

Numer
rozjazdu

Rodzaj

Typ

Skos

Promień

Kierunek

Długość

Uwagi

Nabrzeże Śląskie
1

318

Rz

S49

1:7,5

190

L

25,22

2

322

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

3

323

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

4

324

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

5

326

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

6

328

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

7

334

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

8

336

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

9

337

Rz

S42

1:9

205

P

28,11

10

338

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

11

339

Rz

S42

1:9

205

P

28,11

12

340

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

13

341

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

14

342

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

15

270

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

Nabrzeże Szwedzkie – II Strefa
1

272

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

2

1

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

3

4

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

4

5

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

5

6

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

6

7

Rz

S49

1:7,5

190

P

25,22

zabudowany
nawierzchnią
betonową
zabudowany
nawierzchnią
betonową

Nabrzeże Szwedzkie – I Strefa
1

239

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

2

271

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

3

273

Rz

S49

1:9

190



27,14

4

ST1

ST

S49

1:4,444

274

Rz

S49

1:9


L

21,81

5


190

6

275

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

7

276

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

8

277

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

9

278

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

10

280

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

11

281

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

12

284

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

13

285

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

14

286

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

15

287

S49

1:7

190

L

26,06

16

288

Rz
Rz

S49

1:7

190

P

26,06

290

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

17

128

27,14

zabudowany
nawierzchnią
betonową

18

Numer
rozjazdu
291

19

292

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

20

293

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

21

294

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

22

295

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

1

385

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

2

390

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

3

391

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

4

392

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

5

393

Rz

S42

1:9

205

P

28,11

6

394

Rz

S42

1:9

205

L

28,11

7

395

Rz

S42

1:9

205

P

28,11

Lp.

Rodzaj

Typ

Skos

Promień

Kierunek

Długość

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

Uwagi

zabudowany
nawierzchnią
betonową

Nabrzeże Duńskie

Nabrzeże Holenderskie
1

445

Rkpd

S49

1:9

190



33,23

2

446

Rkpd

S49

1:9

190



33,23

3

ST1

ST

S49

1:4,444

447

Rz

S49

1:9


L

21,81

4


190

5

448

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

6

471

Rz

S49

1:7,5

190

L

25,22

7

451

Rkpd

S49

1:9

190

8

452

Rz

S49

1:9

190

P

25,87

9

453

Rz

S49

1:9

190

P

25,87

10

457

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

11

459

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

12

460

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

13

461

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

14

462

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

15

463

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

16

465

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

17

466

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

18

467

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

19

468

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

20

469

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

21

470

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

27,14

33,23

Nabrzeże Francuskie – II Strefa
1

681

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

2

683

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

3

684

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

4

683a

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

zabudowany
nawierzchnią
betonową

Nabrzeże Francuskie – I Strefa
1

644

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

2

647

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

3

648

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

4

649

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

5

651

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

129

zabudowany
nawierzchnią
betonową

6

Numer
rozjazdu
654

7

655

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

8

656

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

9

657

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

Lp.

Rodzaj

Typ

Skos

Promień

Kierunek

Długość

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

Uwagi
zabudowany
nawierzchnią
betonową

Nabrzeże Polskie – II Strefa
1

611

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

2

612

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

3

613

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

4

614

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

5

615

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

6

616

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

1

573

Rkpd

S49

1:9

190

2

574

Rz

S49

1:9

3

ST1

ST

S49

1:4,444

4

575

Rkpd

S49

5

576

Rkpd

6

577

7

578

8

zabudowany
nawierzchnią
betonową

Nabrzeże Polskie i Fińskie – I Strefa
33,23

190


L



21,81

1:9


190

S49

1:9

190



33,23

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

579

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

9

580

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

10

585

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

11

586

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

12

587

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

13

588

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

14

590

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

15

591

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

16

594

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

17

595

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

18

596

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

19

597

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

20

598

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

21

599

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

22

600

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

23

601

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

24

602

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

25

603

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

26

604

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

27

605

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

28

606

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

27,14
33,23

zabudowany
nawierzchnią
betonową

Nabrzeże Rotterdamskie – I Strefa
1

689

Rz

S42

1:9

205

L

28,11

2

690

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

3

691

Rz

S42

1:9

205

P

28,11

4

692

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

5

693

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

130

zabudowany
nawierzchnią
betonową

6

Numer
rozjazdu
694

7

695

Lp.

Rodzaj

Typ

Skos

Promień

Kierunek

Długość

Uwagi

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

zabudowany
nawierzchnią
betonową

Nabrzeże Indyjskie – I Strefa
1

687

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

2

703

Rz

S49

1:7,5

190

L

25,22

3

704

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

4

705

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

5

706

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

6

707

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

7

708

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

8

709

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

9

710

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

10

711

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

11

712

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

12

713

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

13

714

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

14

715

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

15

1

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

16

2

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

17

717

Rz

S42

1:9

205

L

28,11

18

718

Rz

S42

1:9

205

L

28,11

19

719

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

20

720

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

21

721

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

22

722

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

zabudowany
nawierzchnią
betonową

zabudowany
nawierzchnią
betonową

Nabrzeże Indyjskie – II Strefa
1

546

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

2

724/725

Rpj

S49

1:9

190

L/L

42,17

Nabrzeże Stanów Zjednoczonych – III Strefa
1

825

Rz

S42

1:9

205

P

28,11

2

826

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

3

827

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

zabudowany
nawierzchnią
betonową

Nabrzeże Stanów Zjednoczonych – II Strefa
1

804

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

2

805

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

3

806

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

4

807

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

5

808

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

L

27,14

zabudowany
nawierzchnią
betonową

Nabrzeże Czeskie
1

841

Rz

S49

1:9

190

Nabrzeże Rumuńskie – I Strefa
1

842

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

2

843

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

3

1

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

4

2

Rz

S42

1:7

190

P

26,06

131

zabudowany
nawierzchnią
betonową

5

Numer
rozjazdu
3

6

4

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

7

5

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

8

6

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

9

7

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

10

8

Rz

S49

1:7

190

L

26,06

11

9

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

12

10

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

Lp.

Rodzaj

Typ

Skos

Promień

Kierunek

Długość

Rz

S42

1:7

190

L

26,06

Uwagi

zabudowany
nawierzchnią
betonową

Nabrzeże Rumuńskie – II Strefa
1

850

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

2

851

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

3

852

Rz

S49

1:9

190

P

27,14

4

853

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

5

854

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

6

855

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

7

856

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

8

857

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

9

858

Rz

S49

1:7

190

P

26,06

zabudowany
nawierzchnią
betonową

Terminal CTL
1

902

Rz

S42

1:9

205

L

28,11

2

903

Rz

S42

1:9

205

L

28,11

3

906

Rkpd

S42

1:9

205

35,18

5

908

Rz

S42

1:9

205


P

6

910

Rz

S42

1:9

205

P

28,11

7

911

Rkpd

S42

1:9

205

912

Rz

S42

1:9

205


L

35,18

8
9

913

Rz

S42

1:9

205

L

28,11

10

914

Rz

S42

1:9

205

L

28,11

28,11

28,11

Nabrzeże Helskie (Bałtycki Terminal Kontenerowy) –rejon „GPK”
1

1

Rz

S49

1:9

190

L

27,14

2

2

Rz

S42

1:9

205

L

28,11

3

3

Rz

S42

1:9

205

L

28,11

4

4

Rz

S42

1:9

205

L

28,11

5

5

Rz

S42

1:9

205
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Nabrzeże Helskie (Bałtycki Terminal Kontenerowy) – „wewnętrzny układ torowy”
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5

Numer
rozjazdu
36

6
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P
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Lp.

Rodzaj

Typ
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Promień

Kierunek

Długość
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Instalacje pomocnicze w strefie prowadzącej do Nabrzeża Polskiego
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Uwagi
zabudowany
nawierzchnią
betonową

Załącznik 5
Regulamin techniczny posterunku ruchu BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWY
„BCT”
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Załącznik 6
Plan schematyczny bocznicy Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
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Załącznik 7
Plan schematyczny urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym na
bocznicy ZMPG
7.1. Nabrzeże Czeskie
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7.2. Nabrzeże Rumuńskie
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Załącznik 7.3. Bałtycki Terminal Kontenerowy „BCT”
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Załącznik 8
Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości treści Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej
ZMPG

Lp.

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Data

Podpis

1

2

3

4

5
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