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Obsługa ruchu transgranicznego 
przez Zakład Taboru w Czerwieńsku
Zakład Taboru w Czerwieńsku powstał w 1997 r. w wyni-
ku połączenia trzech zakładów taboru w Zbąszynku, Ża-
ganiu i Czerwieńsku i jest jednym z dziewiętnastu jedno-
stek organizacyjnych tego typu wchodzących w skład 
Spółki PKP CARGO S.A. Dwa lata później w skład zakładu 
wszedł Dział Napraw Rewizyjnych Wagonów w Gorzowie, 
który w wyniku dalszych przemian restrukturyzacyjnych 
w 2001 r. przekształcił się w spółkę z o.o. „Gorzów Wago-
ny”. Obszarem działania zakładu jest zachodnia część 
Polski pokrywająca się z terenem województwa lubuskie-
go. Obsługiwane odcinki trakcyjne leżą również na tere-
nie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Za-
kład rozpoczął także obsługę ruchu transgranicznego.

80% wykonanej pracy Zakładu Taboru w Czerwieńsku to obsługa 
trakcyjna pociągów towarowych i wykonywanie manewrów na 
rzecz Spółki PKP CARGO S.A. Maszyniści trakcji elektrycznej 
prowadzą pociągi towarowe na linii E20 od Poznania do Rzepina 
i linii „nadodrzańskiej” od Kostrzyna do Głogowa. Trakcją spali-
nową są prowadzone pociągi na odcinkach: Czerwieńsk – Gubin, 
Żagań – Głogów, Żagań – Węgliniec, Żagań – Tuplice, Zbąszynek 
– Skwierzyna – Międzychód. Dodatkowo na wielu lokalnych od-
cinkach są obsługiwane pociągi zdawcze TKMS. Obsługa trakcyj-
na Spółek z o.o. PKP Przewozy Regionalne i PKP InterCity jest 
uzupełnieniem świadczonych usług trakcyjnych.

Ważnym zadaniem zakładu jest obsługa trakcyjna w zakresie 
prowadzenia pociągów towarowych i pasażerskich na trzech przej-
ściach granicznych:
 Rzepin – Frankfurt n/O,
 Gubin – Guben,
 Tuplice – Forst.

Zakład Taboru w Czerwieńsku, jako jedyny zakład Spółki PKP 
CARGO S.A., obsługuje dwusystemowe lokomotywy kolei nie-
mieckich serii BR 180. Maszyniści z Sekcji Eksploatacji Taboru 
Trakcyjnego w Rzepinie od maja 2000 r. obsługują te lokomotywy 
na odcinku granicznym Rzepin – Frankfurt n/O przy prowadzeniu 
pociągów EuroCity. Lokomotywy dwusystemowe produkcji cze-
skiej Škody pozwalają na prowadzenie pociągów przy zasilaniu 
trakcji elektrycznej prądem stałym i przemiennym. Napięcie 
w sieci trakcyjnej krajowej wynosi 3 kV prądu stałego, natomiast 
po stronie niemieckiej sieć jest zasilana prądem zmiennym o na-
pięciu 15 kV o częstotliwości 16 2/3 Hz. Zmiana systemu zasila-
nia następuje po stronie niemieckiej (stacja Oderbrücke). Maszy-
nista, zbliżając się do odpowiedniego wskaźnika, wyłącza 
wszystkie maszyny elektryczne pracujące na prądzie stałym 
i opuszcza pantografy. Po ok. 200 m jazdy z opuszczonymi pan-
tografami, po minięciu właściwego wskaźnika, maszynista pod-
nosi pantografy. Komputer pokładowy diagnozuje charakterystykę 
napięcia i umożliwia załączenie urządzeń lokomotywy w systemie 

prądu zmiennego. Podobna sytuacja ma miejsce przy jeździe po-
wrotnej.

Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji lokomotyw 
dwusystemowych mogą być bardzo przydatne w przyszłości 
w związku z planowanym wprowadzeniem do eksploatacji taboru 
dwusystemowego.

Obecnie 130 maszynistów Zakładu Taboru w Czerwieńsku po-
siada niemieckie prawo kierowania II klasy oraz tzw. Beiblatt, 
uprawniający do prowadzenia lokomotyw elektrycznych i spalino-
wych do Frankfurtu oraz spalinowych do Guben i Forst.

Trwają również przygotowania, aby maszyniści z Sekcji Eks-
ploatacji Taboru Trakcyjnego w Żaganiu prowadzili pociągi pos-
pieszne IC przez przejście graniczne Tuplice – Forst w głąb Nie-
miec do stacji Cottbus. Na początku 2004 r. 16 maszynistów 
zdało pomyślnie egzamin przed komisją niemiecką i uzyskało po-

Fot. 1. Hala napraw lokomotyw spalinowych

Fot. 2. Niemiecka lokomotywa dwusystemowa BR 180
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czeniem przepisów z języka nie-
mieckiego na polski. Cały tekst 
został poddany procesowi walida-
cji, tj. właściwej interpretacji prze-
pisów przez powtórne ich tłuma-
czenie z polskiego na niemiecki, 
i odwrotnie. Strona niemiecka była 
bardzo zadowolona z przebiegu 
tych prac, co wielokrotnie podkre-
ślał Ulf Deuter – odpowiedzialny 
za szkolenie i bezpieczeństwo pra-
cy maszynistów kolei DB w ruchu 

Fot. 3. Niemieckie prawo kierowania 2. klasy maszynisty instruktora Zdzisława Drabo 

Rys. 1. Obszar obsługi przez Zakład 

Wobec zwiększenia zainteresowania nowych członków Unii Europejskiej zagadnieniami interoperacyjności 
kolei, jak również zaangażowania polskich ekspertów w europejskich pracach w tym zakresie Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa 
przy wsparciu: DG TREN Dyrektoriatu Energii i Transportu Komisji Europejskiej, UIC Międzynarodowego Związku 
Kolei, UNIFE Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kolejowego, AEIF Europejskiego Zrzeszenia dla 
Interoperacyjności Kolei, JPCRaiI Kolejowego Wspólnego Komitetu Programowego CEN, CENELEC i ETSI 
organizują międzynarodową konferencję

Interoperacyjność kolei europejskich wyzwaniem 
dla nowych członków Unii Europejskiej 

Warszawa, 25–26 stycznia 2005 r.

z udziałem europejskich gremiów zaangażowanych w tworzenie transeuropejskiego systemu kolejowego, 

Więcej informacji:
www.sirts.org.pl/wydarzenia
e-mail: interoperability.conference@cntk.pl 

zwolenie na prowadzenie polskich lokomotyw SU46 z Forst do 
Cottbus. Z inicjatywą szkolenia polskich maszynistów wystąpiła 
kolej DB AG, aby do minimum ograniczyć straty finansowe oraz 
czasowe związane z wymianą lokomotyw polskich na niemieckie 
na stacji Forst. 

W połowie 2003 r. wytypowano grupę roboczą złożoną 
z  przedstawicieli Spółki CARGO S.A. i DB do spraw tłumaczenia 
i walidacji przepisów niemieckich, potrzebnych do szkolenia pol-
skich maszynistów. Najwięcej problemów pojawiło się z tłuma-

międzynarodowym. Podobne prace z Francuzami trwały dwa lata, 
natomiast ze stroną polską zrobiono to w ciągu kilku miesięcy.

Przed komisją niemiecką pierwsi stanęli dwaj maszyniści in-
struktorzy, którzy po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uzyskali 
certyfikat uprawniający do szkolenia polskich drużyn trakcyjnych 
z przepisów obowiązujących na kolejach DB AG i prowadzenia 
lokomotyw na linii Forst – Cottbus. Pozostali maszyniści, po za-
liczeniu dwumiesięcznego kursu języka niemieckiego z zakresu 
kolejowego słownictwa, uczestniczyli w zajęciach prowadzonych 
przez maszynistę instruktora. Po odbyciu całego cyklu przygoto-
wawczego maszyniści bez problemu zdali trudny egzamin prze-
prowadzony w języku niemieckim. W kolejnych miesiącach pla-
nuje się przeprowadzenie ponownego egzaminu w celu uzyskania 
niemieckiego prawa kierowania przez następną grupę maszyni-
stów. 

Odrębnym zagadnieniem jest dopuszczenie polskich pojaz-
dów trakcyjnych do jazdy po torach kolei DB. Stosowny wniosek 
na dopuszczenie lokomotywy SU46 został złożony i oczekuje na 
rozpatrzenie przez urząd EBA (niemiecki odpowiednik Urzędu 
Transportu Kolejowego).

Posiadane doświadczenie w zdobywaniu uprawnień do pro-
wadzenia pojazdów trakcyjnych na terenie Niemiec pozwoli na 
szybkie przygotowanie maszynistów do prowadzenia pociągów na 
dowolnym odcinku, np. Frankfurt – Berlin. Zakład posiada odpo-
wiednią kadrę kontrolersko-instruktorską, która jest w stanie pod-
jąć się nowych wyzwań. 




