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CZĘŚĆ I 

ARTYKUŁY RECENZOWANE





ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2015Nr 3(107)

INNOWACYJNOŚĆ W TRANSPORCIE SZYNOWYM 
– SZANSE I ZAGROŻENIA1

Streszczenie. Innowacyjność stanowi współcześnie kluczowy element rozwoju gospodarczego 
państw i regionów, decydujący o ich znaczeniu i udziale w globalnej gospodarce. W artykule do-
konano przeglądu najważniejszych dokumentów strategicznych – polskich i unijnych – w których 
znajdują się odniesienia programowe w tym zakresie. Na przykładzie instytutów związanych 
z resortem infrastruktury, w tym zwłaszcza Instytutu Kolejnictwa, dokonano oceny obecnej sytuacji 
w zakresie podejmowania i wdrażania ukierunkowanych na innowacyjność projektów badawczo-
-rozwojowych. Wskazano konieczne kierunki działań niezbędnych do poprawy sytuacji w tym 
zakresie.

Słowa kluczowe: innowacyjność, prace badawczo-rozwojowe, wdrożenia
 

1. Wstęp

„Innowacyjność” to prawdopodobnie jeden z najczęściej używanych terminów 
we współczesnym świecie. Słowo „innowacja” pojawia się w europejskich progra-
mach strategicznych, w życiu społecznym i gospodarczym. Innowacje są przed-
miotem zainteresowania szeregu dziedzin naukowych: ekonomicznych, społecz-
nych i technicznych.

Za prekursora pojęcia „innowacja”, odnoszonego początkowo do zagadnień 
typowych dla nauk ekonomicznych uważany jest J. A. Schumpeter. Autor łączył 
innowacje z pierwszym zastosowaniem danego rozwiązania i skupiał się przede 
wszystkim na innowacjach technicznych i ich znaczeniu dla gospodarki [7]. Od-
nosząc się do jego teorii przyjęto, iż proces innowacyjny stanowi ciąg zdarzeń po-
cząwszy od powstania pomysłu (inwencja) poprzez jego urzeczywistnienie (inno-
wacja), aż do upowszechnienia (dyfuzja).

Warto także przytoczyć koncepcję innowacji stworzoną przez przedstawicieli 
polskiego świata nauki i biznesu. L. Białoń określa innowacje jako: „wprowadze-
nie zmian do układów gospodarczych i społecznych, których efektem jest wzrost 
użyteczności produktów/usług, procesów technologicznych oraz systemów zarzą-
dzania” [1]. Dla A. Pomykalskiego innowacje rozumiane są jako dynamiczny, in-

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Barcikowska	R.	50%,	Żurkowski	A.	50%

Renata Barcikowska
dr, Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04 – 275 
Warszawa, tel. (22) 47 31 300, e-mail: rmaleda@ikolej.pl

Andrzej Żurkowski
dr, inż., Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04 
– 275 Warszawa, tel. (22) 47 31 300, e-mail: azurkow-
ski@ikolej.pl
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terakcyjny proces [6]. Składa się on z ciągu powiązanych ze sobą interakcji: od 
powstania idei innowacji do jej komercjalizacji – wdrożenia i rozwoju.

Problematyka innowacyjności ewaluowała wraz ze zmianami gospodarczymi 
na świecie. XX i XXI wiek w historii świata zaznaczył się nienotowanym do-
tychczas tempem postępu w zakresie techniki i technologii. W ostatnich latach 
to właśnie innowacyjność stała się zasadniczym czynnikiem, który wpłynął na 
ukształtowanie się gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Gospodarka taka po-
lega na generowaniu innowacyjnych pomysłów, które po wdrożeniu przyniosą 
zyski materialne lub socjalne. W gospodarce pod pojęciem innowacji rozumie się 
wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu lub procesu, nowej meto-
dy organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, 
organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Polska, jako państwo 
współtworzące Unię Europejską i mające znaczny wpływ na dalszy rozwój na-
szego regionu powinna podejmować działania ukierunkowane na wzrost konku-
rencyjności gospodarczej Wspólnoty, w tym także rozwój transportu kolejowego 
[5].

Kolej zawsze była związana z innowacyjnością, rozumianą jako postęp tech-
niczny i technologiczny. Rosnące historycznie oczekiwania społeczne w odnie-
sieniu do kolei: zwiększanie bezpieczeństwa ruchu pociągów, skracanie czasu 
podróży i dostawy ładunków oraz rosnące zapotrzebowanie na przewozy wy-
magały doskonalenia konstrukcji toru i taboru, zastosowania nowych technik 
prowadzenia ruchu, doskonalenia organizacji przewozów itp. Przegląd obszarów 
innowacji, jako instrumentu odkrywania nowych możliwości zwiększających 
efektywność kolei przedstawiona zostaje w pierwszym rozdziale.

Współcześnie innowacyjność jest zatem szczególnie istotna w odniesieniu do 
techniki i technologii. Jednym z zasadniczych celów unijnej polityki społeczno-
-gospodarczej jest stała dbałość o wzrost konkurencyjności przemysłu, co ozna-
cza konieczność stałego postępu technicznego i technologicznego, w tym także 
w odniesieniu do transportu kolejowego. Podstawą do zbudowania GOW są 
innowacje, które musza być wspierane dobrze planowaną i konsekwentnie reali-
zowaną polityką proinnowacyjną państwa. Uwagi w tym zakresie odnoszące się 
do warunków polskich zamieszczone zostają w drugim rozdziale.

Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych2 Instytut Kolejnictwa, jako jeden 
ze 116 instytutów istniejących w Polsce, zobowiązany jest w ramach swojej pod-
stawowej działalności do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, 
przystosowywania wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb 
praktyki oraz do wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 
Ocenę doświadczeń w tym zakresie oraz wynikające stąd wnioski na przyszłość 
przedstawiono w rozdziale trzecim.

W ostatniej, wnioskowej części artykułu przedstawiono propozycje autorów 
dotyczące perspektywicznych kierunków rozwoju innowacyjności w transporcie 
szynowym oraz roli i zadań instytutów badawczych działających w tym obszarze.

2	 	Ustawa	o	instytutach	badawczych,	Dz.	U.	z	2010	roku	nr	96,	poz.	618	(z	późniejszymi	zmianami).
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2. Innowacje jako instrument rozwoju transportu szynowego

Transport kolejowy, rozwijany intensywnie od połowy XIX wieku, przecho-
dził ewolucyjnie kolejne fazy swojego rozwoju, które związane były zarówno 
z jego postępem technicznym i organizacyjnym, jak i rozwojem innych środków 
transportu. Zmianie ulegała zatem również rola i znaczenie kolei w realizacji 
społeczno-gospodarczych potrzeb przewozowych.

Współcześnie wyróżniane są trzy podstawowe fazy rozwoju transportu ko-
lejowego, co można zobrazować w postaci następującej tabeli, przedstawionej 
w monografii naukowej VNIIŻT, współpracującego z Instytutem Kolejnictwa 
Wszechzwiązkowego Instytutu Naukowo-Badawczego Transportu Kolejowego 
w Moskwie [3].

Tabela 1. Fazy ewolucyjnego rozwoju transportu kolejowego [3]

Faza Okres Ogólna
charakterystyka

Makroekonomiczna
rola kolei

I
1829
do
1930

Utworzenie	oraz	maksymalny	rozwój	
światowej	sieci	kolejowej	(rozwój	
ekstensywny)	dzięki	początkowemu	
„zapasowi”	innowacyjności	i	efektywności	
kolei.

Kolej	jako	innowacyjny	lider	w	zakresie	
ekonomicznego	rozwoju	kapitalizmu,	
stymulujący	wszystkie	pozostałe	dziedziny	
(obszary)	gospodarki

II
1931
do
2000

Intensywny	rozwój	kolei,	wzrost	
wydajności	i	obniżka	kosztów	działania	
dzięki	doskonaleniu	techniki	i	technologii.

Wspieranie	stałego	rozwoju	gospodarczego	
poprzez	zapewnienie	warunków	wzrostu	
efektywności	makroekonomicznej.	

III
2001
do

dzisiaj

Powiązanie	wzrostu	wydajności	z	
możliwościami	rozwoju	systemu	transportu	
kolejowego	w	oparciu	o	rozwój	techniki	
i	technologii	(KDP,	przewozy	masowe	i	
intermodalne).

Odbudowa	znaczenia	kolei,	jako	lidera	
gospodarczego.

Źródło: opracowanie i tłumaczenie własne na podstawie [3].

Jak wskazują cytowani autorzy, innowacje techniczne i technologiczne nie 
tylko sprzyjały rozwojowi kolei, jako ważnego – a w pierwszej fazie podstawowe-
go – środka transportu, ale również były stymulatorem rozwoju gospodarczego 
państw i regionów. W obecnych warunkach społeczno-gospodarczych nastę-
puje odbudowa makroekonomicznej roli kolei. Wynika ona przede wszystkim 
z ogromnych i stale rosnących potrzeb przewozowych współczesnego świata, 
które muszą być zaspokajane z wykorzystaniem systemu transportowego, jako 
komplementarnej całości. Pojawiły się zatem nowe technologie przewozowe (np. 
transport kombinowany), a wzajemne uzupełnianie się środków transportu po-
zwala zwiększyć efektywność całego systemu przy jednoczesnej dbałości o uwa-
runkowania ekologiczne.

Charakterystyczny dla XXI wieku postęp techniczny, następujący szczegól-
nie z w zakresie teleinformatyki, znajduje swoje silne odzwierciedlenie w roz-
woju technicznym transportu szynowego. Rozpatrując zagadnienie innowacji, 
rozumianej jako pojęcie szersze niż tylko odnoszące się do techniki, wskazać 
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można następujące obszary, w których odnieść ją można do zagadnień transpor-
tu kolejowego. Są to kolejno:
§	bezpieczeństwo, które obecnie zajmuje nadrzędne miejsce w priorytetach 

inwestycyjnych i eksploatacyjnych kolei; wszystkie nowe technologie i roz-
wiązania są sprawdzane właśnie pod tym kątem, a możliwość ich zastoso-
wania uwarunkowana jest pozytywnymi wynikami badań prowadzonych 
przez certyfikowane laboratoria oraz zakłady i potwierdzonymi formalnymi 
uprawnieniami nadanymi przez powołane urzędy (w Polsce – Urząd Trans-
portu Kolejowego),

§	organizacja procesu przewozowego, obejmująca zarówno racjonalne wyko-
rzystanie posiadanych zasobów (infrastruktura, tabor kolejowy, personel), 
jak i adekwatne do potrzeb i oczekiwań rynku przygotowanie oferty prze-
wozowej i realizację przewozów o odpowiedniej jakości i przystępnej cenie.

Funkcjonowanie kolei, jako bezpiecznego, ekologicznego i efektywnego ele-
mentu systemu transportowego wspomagane musi być zatem w trzech obszarach: 
technicznym, organizacyjnym i ekonomiczno-handlowym. Podstawowe pytanie 
jest następujące: jak ocenić można poziom polskiej innowacyjności w tym zakresie.

Obszar pierwszy – techniczny, jest w przypadku kolei bardzo szeroki i obej-
muje praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy inżynierskiej: konstrukcyjnej, bu-
dowlanej, energetycznej, teleinformatycznej, materiałoznawczej, eksploatacyjnej 
i innych. Koncentrując się na dwu podstawowych elementach systemu kolejo-
wego, czyli liniach kolejowych i taborze należy stwierdzić, że postęp techniczny 
i innowacyjność przemysłu jest w tym zakresie bardzo dobra, a krajowi dostawcy 
skutecznie konkurują z zagranicznymi.

Należy tu w szczególności wskazać zakłady produkujące na rzecz moderniza-
cji i budowy elementów nawierzchni kolejowej, urządzeń sygnalizacji czy elek-
troenergetyki. Bardzo dobra jest sytuacja zakresie budowy i modernizacji taboru 
kolejowego, która to gałąź przemysłu staje się coraz bardziej polską specjalnością. 
Jakkolwiek współczesny tabor kolejowy jest produkowany z elementów i podze-
społów od wielu producentów, to jednak budujący jest fakt, że ostateczne, finalne 
produkty pochodzą od krajowych dostawców.

Ujmując zagadnienie perspektywicznie należy stwierdzić, że konieczne są dal-
sze innowacyjne rozwiązania, które pozwoliłyby na obniżanie kosztów jednostko-
wych funkcjonowania transportu kolejowego, wzrost jego wydajności, skrócenie 
czasu jazdy pociągów oraz doskonalenie całego systemu transportowego, które-
go kolej jest i pozostanie ważnym elementem. Wspomniany rozwój polskiego 
przemysłu powinien być zatem wspierany programami o charakterze krajowym 
i międzynarodowym, ponieważ nawet najlepsze, najbardziej nowoczesne, jednost-
kowe rozwiązania w zakresie budowy toru czy taboru nie pozwolą na osiągnięcie 
zamierzonych celów makroekonomicznych [2]. Konieczna jest zatem ingerencja 
państwa na poziomie polityki transportowej.
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3. Polityka proinnowacyjna w Polsce w okresie członkostwa w Unii Eu-
ropejskiej

Istotnym wyznacznikiem efektywności działań każdego państwa w zakresie in-
nowacji, rozwoju przedsiębiorczości, a w konsekwencji gospodarki jest Narodowy 
System Innowacji (NSI). Stanowi on całokształt powiązanych ze sobą instytucjo-
nalnych i strukturalnych czynników w gospodarce narodowej i społeczeństwie, 
które łącznie i indywidualnie generują, selekcjonują i wchłaniają innowacje tech-
nologiczne [4].

W Polsce, praktycznie od momentu przemian ustrojowych, polityka innowa-
cyjna wciąż ulega zmianom. Przystąpienie do struktur Unii Europejskiej w 2004 
roku spowodowało znaczące zmiany w krajowej polityce innowacyjnej. Podjęto 
próby zwiększenia spójności tej polityki z unijnymi programami dotyczącymi in-
nowacyjności. W tym celu latach 2004–2014 wydano szereg dokumentów strate-
gicznych i programowych, związanych z tworzeniem polityki innowacyjnej.

Na uwagę zasługuje zmiana pozycji państwa, które początkowo mocno in-
terweniowało w kierunki rozwoju technologicznego, zaś współcześnie – zgodnie 
z konkluzjami z poprzedniego rozdziału – stara się działać jako koordynator. Na-
dal jednak niepokojącym aspektem w kreowaniu postaw innowacyjnych w naszym 
kraju pozostaje uzależnienie administracji państwowej od bieżącej sytuacji poli-
tycznej. Wprowadzone reformy rozpatrywane są w kontekście bieżących potrzeb 
i doraźnych celów. Zbyt często polityka innowacyjna ma charakter krótkotermino-
wy i odpowiada głównie na bieżące problemy. W poniższej tabeli zaprezentowano 
– w zestawieniu chronologicznym – najważniejsze dokumenty rządowe związane 
z polityką innowacyjną w Polsce.

Tabela 2. Wybrane dokumenty rządowe wydane w latach 2005 – 2013 związane z innowacyjnością
Tytuł dokumentu/programu Organ odpowiadający Status dokumentu/programu

Strategia rozwoju nauki w 
Polsce do 2013 roku oraz 
perspektywiczna prognoza do roku 
2020

Ministerstwo	Nauki	
i	Informatyzacji

Dokument	rządowy	przyjęty	przez	
Radę	Ministrów	29	czerwca	2005	
roku	(dokument	towarzyszący	
realizacji	Narodowego	Planu	
Rozwoju	na	lata	2007-2013).

Ustawa o krajowym Funduszu 
Kapitałowym

Ministerstwo	Gospodarki Ustawa	z	dnia	4	marca	2005	roku

Ustawa o niektórych formach 
wspierania działalności 
innowacyjnej

Ministerstwo	Nauki	
i	Informatyzacji

Ustawa	z	dnia	29	lipca	2005	roku

Krajowy Program Ramowy Ministerstwo	Nauki	
i	Informatyzacji

Dokument	rządowy	ogłoszony	
w	Dzienniku	Urzędowym	
Ministerstwa	Nauki	i	
Informatyzacji	w	dniu	21	września	
2005	roku

Krajowy Program Reform na lata 
2005-2008

Ministerstwo	Nauki	
i	Informatyzacji

Dokument	rządowy	ogłoszony	
w	Dzienniku	Urzędowym	
Ministerstwa	Nauki	i	
Informatyzacji	w	dniu	21	września	
2005	roku
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Krajowy Program Reform na lata 
2005-2008 na rzecz realizacji 
Strategii Lizbońskiej

Ministerstwo	Gospodarki Dokument	rządowy	przyjęty	przez	
Radę	Ministrów	27	grudnia	2005	
roku

Ustawa o zmianie ustawy o 
niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej oraz 
niektórych innych ustawach

Ministerstwo	Gospodarki Ustawa	z	dnia	12	maja	2006	roku

Wstępne założenia do zmiany 
systemu badań naukowych i prac 
rozwojowych

Ministerstwo	Edukacji	i	Nauki Dokument	rządowy	przyjęty	przez	
Radę	Ministrów	28	marca	2006	
roku

Kierunki zwiększania 
innowacyjności na lata 2007-2013

Ministerstwo	Gospodarki	
Departament	Rozwoju	Gospodarki

Dokument	rządowy	przyjęty	przez	
radę	Ministrów	4	września	2006	
roku

Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013

Ministerstwo	Rozwoju	
Regionalnego

Dokument	rządowy	przyjęty	
przez	Radę	Ministrów	19	grudnia	
2006	roku	(część	Narodowych	
Strategicznych	Ram	Odniesienia	
na	lata	2007-2013	–	Narodowej	
Strategii	Spójności	na	lata	2007-
2013)

Wędka technologiczna Międzyresortowy	Zespół	ds.	
Rozwoju	Sektorów	Wysoko	
Zaawansowanych	Technologicznie

Dokument	rządowy	przyjęty	przez	
Radę	Ministrów	19	grudnia	2006	
roku	(program	w	ramach	PO	
Innowacyjna	Gospodarka	na	lata	
2007-2013)	

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9], [10].

Spośród licznych dokumentów na uwagę zasługuje Strategia Rozwoju Kraju 
(SRK) na lata 2007–2015 [9]. Priorytety zawarte w tej Strategii to wzrost konku-
rencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawa stanu infrastruktury technicznej 
i społecznej, wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, budowa zintegrowa-
nej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, rozwój obszarów wiejskich, rozwój 
regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, rozwój nauki.

Kolejnym obiecującym materiałem okazał się dokument Kierunki zwiększania 
innowacyjności gospodarki na lata 2007 – 2013 [10]. Dokument zawierał ocenę stanu 
innowacyjności polskiej gospodarki, również na tle innych krajów UE oraz główne 
kierunki działań, których celem miała być budowa gospodarki opartej na wiedzy.

Warto również wspomnieć o uchwaleniu Ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wspieraniem innowacyjności. Ustawa3 dotyczy zniesienia opodatkowania 
aportu własności intelektualnej i przemysłowej, umożliwienia rozwoju rynku ven-
ture capital w Polsce, ułatwień rozporządzania majątkiem przez uczelnie, instytuty 
badawcze, PAN i jej instytuty naukowe, ułatwienia zatrudniania w instytutach 
badawczych i na uczelniach młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów, 
ułatwień podejmowania studiów w Polsce przez obcokrajowców, wspierania pro-
wadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Uzupełnieniem powyższych są Fun-
dusze Strukturalne, a szczególnie Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój na 
lata 2014–2020.

3	 	Ustawa	z	dnia	25	września	2015	r.	o	zmianie	niektórych	ustaw	w	związku	ze	wspieraniem	innowacyjności.
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Narodowy System Innowacji (NSI) tworzą nie tyle same instytucje, co koope-
racja pomiędzy nimi. Z punktu widzenia rozwoju gospodarki kluczową rolę odgry-
wa współpraca między sektorem nauki a przedsiębiorstwami. W naszym kraju te 
relacje wciąż jeszcze są niewystarczające i słabo rozwinięte.

4. Rola i zadania IK w zakresie innowacyjności

Instytut Kolejnictwa to powszechnie znana i ceniona placówka badawczo-roz-
wojowa, prowadząca różnorodne badania, projekty i ekspertyzy w zakresie tech-
niki i technologii transportu szynowego, w tym głownie kolejnictwa. Jednostka 
pełni znaczącą rolę w procesach badawczo-technicznych, dysponując unikatowymi 
stanowiskami badawczymi i wyspecjalizowanymi laboratoriami.

Jednym z głównych zadań stojących przed Instytutem Kolejnictwa w najbliż-
szych latach będzie realizacja celów zawartych w Strategii Lizbońskiej, poprzez wy-
równywanie różnic w rozwoju transportu kolejowego w Europie i świadczeniu wie-
dzą i kompetencją w zakresie nowoczesnej myśli technologicznej. Powstaje zatem 
pytanie o możliwości realizacji takiego ważnego zadania.

Wnioski wynikające z uwag zawartych w rozdziale drugim wskazują, że istnie-
je realna podstawa do skutecznego wdrażania innowacyjności na poziomie zakła-
dów produkcyjnych. Rola Instytutu Kolejnictwa jest w tym zakresie ograniczona 
z uwagi na fakt, że nowe technologie i rozwiązania powstają zazwyczaj w labora-
toriach i biurach projektów bezpośrednio związanych z danym producentem, lub 
wręcz pozostających w jego strukturze. Istnieje bezspornie możliwość włączenia 
Instytutu i jego pracowników w ten proces, ale praktyka wskazuje, że przypadki 
taki są raczej rzadkie.

Instytut Kolejnictwa wspiera jednak postęp techniczny i technologiczny w inny 
sposób. Powierzanie urządzeń i systemów do badań mających na celu dopuszczenie 
ich do eksploatacji na kolei związane jest każdorazowo z oceną ich konstrukcji 
i funkcjonowania. Producent pozostaje w kontakcie z ekspertami IK, którzy bez-
pośrednio lub w raportach i innej dokumentacji z badań wskazują na ewentualne 
niedostatki i możliwości poprawy urządzenia. Stanowi to zazwyczaj specyficzną 
„wartość dodaną” do badań w IK.

Instytut udostępnia także swoje stanowiska badawcze na potrzeby badań pod-
stawowych, jeśli jest takie zapotrzebowanie ze strony przemysłu. Typowym przy-
kładem jest okręg badawczy – OETD w Żmigrodzie, wynajmowany na przykład 
przez producentów taboru do testów fabrycznych.

Najnowsze inwestycje realizowane w tym obiekcie wychodzą naprzeciw tym 
potrzebom. W najbliższym czasie tor wyposażony zostanie w urządzenia systemu 
ETCS, a następnie GSM-R. Pozwolą one nie tylko na ułatwienie procesu badań 
i certyfikacji bez konieczności korzystania z torów PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. i związanych z tym perturbacji w ruchu pociągów, ale również na realizację 
projektów badawczych i testowanie innowacji.
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W dalszej perspektywie przewiduje się rozszerzenie możliwości technicznych 
o wprowadzenie zasilania sieci trakcyjnej systemami prądu przemiennego.

W myśl cytowanej ustawy o instytutach badawczych Instytut Kolejnictwa oce-
niany jest pod kątem innowacyjności, co znajduje także swoje odzwierciedlenie 
w publikacjach prasowych. Podobne oceny dotyczą zresztą również innych insty-
tutów. W takim podejściu tkwi jednak podstawowy błąd. To nie instytuty badaw-
cze mają być innowacyjne, tylko gospodarka. W ten sposób zbudowany został 
zresztą system finansowania polskiej nauki. Po środki z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju aplikować mogą podmioty przemysłowe. Instytuty mogą (i po-
winny) być partnerami, a nie głównymi adresatami dofinansowania.

Mankamentem tego systemu pozostaje jednak bardzo szerokie spektrum pod-
miotów aplikujących o powyższe środki. Na ogłaszane konkursy zgłaszane są pro-
jekty liczone w tysiącach, a beneficjentów postępowania jest zazwyczaj kilkudzie-
sięciu.

Polityka innowacyjna państwa realizowana jest bardziej skutecznie dzięki tzw. 
programom sektorowym. Ich cele są ściśle ukierunkowane, czego przejawem 
w ostatnim okresie są programy: taborowy, zgłoszony przez polski przemysł w po-
rozumieniu z dwoma instytutami badawczymi, innowacyjny w zakresie przewozu 
ładunków oraz infrastrukturalny.

Konkretne projekty będą zawsze poprzedzane konkursami, ale uzyskanie gran-
tów staje się bardziej realne dzięki ograniczonej liczbie podmiotów, które będą 
zdolne do ich realizacji. Tym samym perspektywa bezpośredniego udziału wyspe-
cjalizowanych instytutów w rozwoju innowacyjności staje się bardziej realna.

Opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań innowacyjnych nie sprzy-
ja ponadto praktyka rozstrzygania przetargów na dostawę urządzeń i systemów 
w oparciu o najniższą cenę. W efekcie promowane są rozwiązania i technologie 
starsze, których koszty wytworzenia zostały już wcześniej pokryte. Zniechęca to 
podmioty gospodarcze do inwestowania w nowe, innowacyjne produkty, skoro 
i tak nie maja one szans w przetargach. Tymczasem rozwiązania takie są zazwy-
czaj tańsze w eksploatacji, zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa, są bardziej 
przyjazne dla środowiska itp. 

Rozwiązaniem w takim przypadku byłoby uwzględnianie w postępowaniu 
przetargowym nie tylko kosztów zakupu czy wielkości nakładów inwestycyjnych, 
ale także całkowitych kosztów życia urządzenia [8]. Współczesna wiedza dostarcza 
wystarczająco precyzyjnych narzędzi do odpowiednich obliczeń i symulacji.

5. Wnioski

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że polski przemysł – 
w zakresie transportu szynowego – rozwija się w ostatnich latach bardzo dyna-
micznie. Dystans doświadczeń projektowych, produkcyjnych i eksploatacyjnych, 
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jaki z obiektywnych przyczyn istnieje ciągle w odniesieniu do wiodących produ-
centów światowych i europejskich nadrabiany jest w imponującym tempie.

Powyższe procesy powinny być wspierane na szczeblu politycznym. Pozytywną 
rolę odgrywało w tym zakresie w ostatnich latach Ministerstwo Gospodarki i inne 
resorty. Jednakże porównując opisane w rozdziale drugim niniejszego artykułu do-
kumenty programowe Unii Europejskiej oraz polskiego rządu ze szczegółowymi 
programami inwestycyjnymi i rozwojowymi okazuje się, że trudno jest doszukać 
się w nich zarówno wątków innowacyjności, jak i środków oraz celów strategicz-
nych w tym zakresie.

Instytut Kolejnictwa, we współpracy z innymi instytutami zrzeszonymi w Ra-
dzie Głównej Instytutów Badawczych, wielokrotnie i w różnej formie upomina się 
o odpowiednie zapisy. Pozwoliłyby one w najbliższych perspektywach programów 
inwestycyjnych uwzględnić innowacyjność, która pozostaje najpewniejszą metodą 
zapewnienia konkurencyjności gospodarki zarówno w wymiarze regionalnym, jak 
i unijnym.
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ZNACZENIE OFERTY PRZEWOZOWEJ 
W KSZTAŁTOWANIU RUCHU PASAŻERSKIEGO 

NA PRZYKŁADZIE 
KOLEJOWEJ LINII AGLOMERACYJNEJ NA TRASIE 

KRAKÓW GŁÓWNY – WIELICZKA RYNEK KOPALNIA1

Streszczenie. Współczesne obszary zurbanizowane stoją w obliczu wielu problemów, w tym 
transportowych, związanych z rosnącą mobilnością mieszkańców i jednoczesnym przywiązaniem do 
transportu indywidualnego. Rosnąca kongestia, a tym samym zanieczyszczenie środowiska wyma-
gają poszukiwania rozwiązań, które z jednej strony nie tworzą ograniczeń dla mobilności miesz-
kańców, z drugiej zaś, skutkują zminimalizowaniem problemów wynikających z intensywnego 
rozwoju transportu indywidualnego. Jednym ze skutecznych narzędzi w takiej sytuacji jest rozwój 
transportu szynowego w miastach, w tym kolei aglomeracyjnych. Przykładem tzw. dobrej praktyki 
w tym obszarze jest kolejowe połączenie aglomeracyjne Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopal-
nia, o którym traktuje niniejszy artykuł. Przedstawiono w nim historię połączenia oraz dokonano 
analizy wielkości kształtowanego potoku na linii w stosunku do dostarczonej oferty przewozowej. 
W oparciu o te dwa parametry podjęto próbę oceny wpływu oferty kolejowej na kształtowania ruchu 
pasażerskiego w połączeniach aglomeracyjnych na przedmiotowej trasie.

Słowa kluczowe: kolej aglomeracyjna, transport miejski, oferta przewozowa

1. Wprowadzenie

Uwzględniając różne problemy i wyzwania, przed którymi stoją współczesne 
ośrodki zurbanizowane w zakresie transportu, takie jak: procesy suburbanizacji, 
gwałtowny wzrost motoryzacji indywidualnej, a tym samym kongestia drogowa, 
degradacja przestrzenna i estetyczna miast, wynikająca z rozbudowy infrastruk-
tury transportowej, niski stopień bezpieczeństwa drogowego czy też zanieczysz-
czenie środowiska. Należy wprowadzać rozwiązania, które przy braku ograniczeń 
mobilności mieszkańców przyczynią się do zminimalizowania problemów wynika-
jących z intensywnego, często niekontrolowanego rozwoju transportu indywidual-
nego [11]. Nie istnieje jedno skuteczne narządzie służące poprawie funkcjonowa-

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Ciastoń-Ciulkin	A.	50%,	Pashkevich	A.	50%

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin
dr inż., Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-
155 Kraków, tel.: +48 12 628 3096, e-mail: aciaston-
-ciulkin@pk.edu.pl

Anton Pashkevich
dr inż., Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-
155 Kraków, tel.: +48 12 628 3095, e-mail: apashke-
vich@pk.edu.pl



18 Ciastoń-Ciulkin A., Pashkevich A.

nia systemu transportowego na obszarach zurbanizowanych, niemniej jednak ze 
względu na ograniczone możliwości dalszego rozwoju transportu indywidualnego 
oraz negatywne tego skutki, niezbędna jest zmiana podziału zadań przewozowych 
w metropoliachzdominowanych przez samochód. Duże znaczenie w tym zakresie 
może odgrywać rozwój transportu szynowego w miastach: zarówno metro, tram-
waje, jak i kolej konwencjonalna. Zwłaszcza ten ostatni środek transportu nabiera 
coraz większego znaczenia w warunkach polskich, gdyż duża liczba aglomeracji 
posiada infrastrukturę kolejową, którą można przystosować do obsługi podróży 
miejskich i podmiejskich.

Przewozy aglomeracyjne stanowią istotny element całego systemu transpor-
tu miejskiego, obejmującego także inne środki transportu publicznego, takie jak 
autobus, tramwaj, kolej czy metro. Zapewniają one wygodne i szybkie połączenie 
przedmieść i miast satelickich z centrami aglomeracji, przenoszą duży ruch pasa-
żerski w sposób szybki, sprawny i bezpieczny oraz charakteryzują się wysoką czę-
stotliwością i regularnością kursowania pociągów [6].Często definiowane są jako 
podróże na odcinki nie dłuższe niż 15 km i trwające nie dłużej niż 30 minut [4]. 
Połączenia aglomeracyjne obsługują wszystkie lub wybrane stacje w przypadku re-
lacji łączących miejscowości położone w dużym oddaleniu od centrum miasta [3]. 
Potoki na liniach aglomeracyjnych charakteryzują się zmiennością dobową (szczy-
ty komunikacyjne) oraz tygodniową (mniejsze potoki w weekendy) i zazwyczaj 
maleją wraz z oddalaniem się od centrum aglomeracji. Przewozy aglomeracyjne są 
wskazywane, obok przewozów międzyaglomeracyjnych, jako ten segment kolei, 
który będzie intensywnie się rozwijał ze względu na wysoką konkurencyjność kolei 
wobec innych środków transportu na obszarach silnie zurbanizowanych [8]. Za 
podstawowe działania na rzecz rozwoju przewozów aglomeracyjnych wskazuje się:

•	 wzrost częstotliwości kursowania i pojemności pociągów,
•	 budowę nowych torów dedykowanych dla ruchu aglomeracyjnego na 

najbardziej obciążonych odcinkach sieci,
•	 modernizację lub zakup nowoczesnego taboru,
•	 budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych i systemów Park&Ri-

de, Bike&Ride,
•	 włączenie kolei w system taryfowy transportu miejskiego istniejącego 

w danej aglomeracji,
•	 koordynację tras pociągów, rozkładów jazdy, działań informacyjnych 

i promocyjnych również z transportem miejskim [8].
Z dużego znaczenia transportu szynowego, m.in. w poprawie dostępności trans-

portowej regionu, zdają sobie sprawę władze samorządowe województwa małopol-
skiego, dla których kolej aglomeracyjna jest przedsięwzięciem flagowym rozwoju 
systemu transportowego [9]. W ramach systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 
tworzonego w aglomeracji krakowskiej mają zostać uruchomione trzy trasy [1]:

•	 SKA1: Trzebinia – Kraków – Tarnów 
•	 SKA2: Sędziszów – Kraków – Podbory Skawińskie 
•	 SKA3: MPL Balice (MPL im. Jana Pawła II) – Kraków – Wieliczka Ko-

palnia.
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Jedną z pierwszych tras, na której realizowane są regularne połączenia 
aglomeracyjne jest trasa Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia. Stanowi 
ona dobry przykład praktycznego zastosowania wyżej wymienionych działań, re-
zultatem których jest intensywny wzrost przewożonych pasażerów.

2. Historia połączenia kolejowego Kraków Główny – Wieliczka Rynek 
Kopalnia

Linia kolejowa Kraków Główny – Wieliczka Rynek należy do jednych z najstar-
szych odcinków kolejowych znajdujących się na terenie województwa i liczy ponad 
150 lat. Uruchomienie w 1857 roku połączeń kolejowych na tej trasie miało duże 
znaczenie gospodarcze dla miasta Wieliczki i umożliwiło nie tylko realizację podróży 
pasażerskich, ale również wymiany towarowej: transport soli z kopalni w Wieliczce 
oraz węgla i innych surowców na potrzeby kopalni i miasta. W przypadku połą-
czeń pasażerskich początkowo linia kolejowa obsługiwała zaledwie dwa połączenia 
w dobie. Pod koniec XIX wieku liczbę kursów podwojono, niemniej jednak, nie 
była to wystarczająca oferta do konkurowania z ośmioma ówcześnie realizowanymi 
kursami omnibusa na trasie Podgórze – Wieliczka – Podgórze [10]. Po zakończeniu 
II wojny światowej linię kolejową zelektryfikowano i dobudowano przystanki, które 
funkcjonują również obecnie (Kraków Zabłocie, Kraków Prokocim, Kraków Bie-
żanów Drożdżownia oraz Wieliczka Rynek). Ówczesna oferta kolejowa znajdowała 
odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu: była to jedna z najbardziej obciążonych tras 
w powojennej Polsce. W ciągu doby kursowało ok. 60 pociągów pasażerskich zesta-
wionych z 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W godzinach szczytu napełnienie 
jednego pociągu sięgało nawet 800 pasażerów, w ciągu doby przewożono ok. 15 ty-
sięcy pasażerów, a średnia liczba osób korzystających z połączenia w skali miesiąca 
sięgała nawet pół miliona. Połączenie kolejowe było nie tylko atrakcyjne dla podróży 
kończących się i rozpoczynających w Wieliczce, ale dzięki bliskiej lokalizacji dwor-
ca autobusowego, połączenie kolejowe stanowiło wygodną formę podróżowania dla 
mieszkańców okolicznych miejscowości obecnego powiatu wielickiego.

Spadek przewozów kolejowych na tej trasie rozpoczął się wraz z transformacją 
gospodarki narodowej po 1989 roku. Na rynku zaczęła pojawiać się intensyw-
na konkurencja autobusowa, a później ze strony busów, oferująca bezpośrednie 
połączenia do centrum Krakowa. Zwieńczeniem problemów komunikacji kole-
jowej były ruchy górotwórcze i wypływ wody w poprzeczni „Mina” w Kopalni 
Soli „Wieliczka” w 1992 roku, zmuszające przewoźnika kolejowego do wyłączenia 
z eksploatacji odcinka Wieliczka – Wieliczka Rynek. W efekcie końcowym wiel-
kość potoków pasażerskich zmniejszyła się średnio o ok. 10 tysięcy osób w dobie. 
Mały popyt na usługi kolejowe wpłynął na ograniczenie oferty kolejowej, czego 
skutkiem była dalsza utrata pasażerów. Ze względu na coraz bardziej pogarszającą 
się sytuację, na wiosnę 2000 roku połączenia na trasie Kraków-Wieliczka całko-
wicie zawieszono.
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Ponowne uruchomienie ruchu pasażerskiego nastąpiło po zakończeniu prac 
remontowych w czerwcu 2001 roku. Oprócz regularnych połączeń kolejowych 
wprowadzono również zintegrowane bilety z transportem publicznym w Krako-
wie, wydłużono relację pociągów z Wieliczki do Oświęcimia, co miało stanowić 
głównie ofertę dla turystów. Ówczesna oferta kolejowa nie przyciągała jednak 
oczekiwanej liczby pasażerów, ze względu na mało atrakcyjny czas przejazdu wy-
nikający ze złego stanu linii, a szczególnie obiektów inżynierskich. Taka sytuacja 
stała się impulsem do generalnego remontu przedmiotowej trasy, który przepro-
wadzono w 2012 roku w ramach projektu „Zintegrowany system transportu 
zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”, realizowanego przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. we współpracy z Gminą Wieliczka. W ramach prac modernizacyj-
nych wymieniono nawierzchnię, sieć trakcyjną, zbudowano nowe urządzenia do 
sterowania ruchem, stworzono system informacji pasażerskiej, powstał nowy przy-
stanek Wieliczka Bogucice. Dostarczona po zakończeniu remontu oferta kolejowa 
stanowiła dużą konkurencję dla transportu drogowego: średnio godzinowa często-
tliwość kursowania pociągów, częściowo wymieniony tabor, średni czas przejazdu 
na poziomie ok. 25 minut, porównywalna oferta biletowa do oferty przewoźników 
konkurencyjnych (wyższe ceny w biletach jednorazowych, ale atrakcyjniejsze w bi-
letach okresowych) oraz integracja kolei i transportu indywidualnego (duży, na 
ponad 250 miejsc postojowych parking typu Park&Ride w Wieliczce). Powoli, ale 
stopniowo kolej zaczynała odzyskiwać utraconych przed laty pasażerów.

Istotny wzrost konkurencyjności tego połączenia nastąpił w momencie zmiany 
przewoźnika na tej trasie. W grudniu 2014 roku obsługę linii kolejowej od spółki 
Przewozy Regionalne przejęła powołana rok wcześniej spółka samorządowa Koleje 
Małopolskie. Dostarczona oferta kolejowa objęła co-półgodzinne kursy w każdym 
kierunku, nowoczesnymi i klimatyzowanymi autobusami szynowymi typu EN64 
PesaAcatus Plus. Średni czas jazdy dodatkowo został skrócony do 22 minut, a ceny 
biletów zostały obniżone do poziomu niższego niż u innych przewoźników. Dodat-
kowo wykorzystano elementy marketingowe, umiejętnie dobrano kadrę mającą 
bezpośredni wpływ dobry wizerunek firmy.

3. Obecna oferta kolejowa dla połączeniaaglomeracyjnego Kraków 
Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia

3.1.	 Oferta	przestrzenna

Pociągi Kolei Małopolskich obsługują połączenie Kraków Główny – Wieliczka 
Rynek Kopalnia, które zawiera w sobie 9 przystanków kolejowych zlokalizowa-
nych na 14-sto kilometrowej trasie. Przebieg linii na mapie oraz wykaz obsługiwa-
nych przystanków są przedstawione na rys. 1.

Od 18.10.2015 roku przystanek Kraków Zabłocie jest nieczynny do odwołania 
ze względu na rozpoczęcie budowy łącznicy Kraków Zabłocie – Kraków Krze-
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mionki. Wraz z tym, obecne połączenie kolejowe Wieliczka Rynek Kopalnia – 
Kraków Główny zostało wydłużone do Portu Lotniczego im. JP II w Krakowie.

Rys.	1.	Przebieg	linii	oraz	wykaz	przystanków	obsługiwanych	przez	pociągi	Kolei	Małopolskich	
Źródło: www.google.pl/maps, opracowanie własne

3.2.	 Oferta	czasowa

Według rozkładu jazdy obowiązującego od 18 października 2015 roku na 
trasie uruchamiane są 34 połączenia z Wieliczki i 33 połączenia z Krakowa. 
Taka liczba kursów realizowana jest od poniedziałku do soboty, w niedziele 
natomiast niewykonywany jest jedynie ostatni kurs. Pierwsze kursy realizo-
wane są już od godziny 5 rano, ostatnie połączenia wykonywane są po godzi-
nie 23. Pomimo dużych problemów z przepustowością kursowania pociągów, 
zwłaszcza w godzinach szczytu, w obecnym rozkładzie jazdy udało utrzymać 
się dużą częstotliwość kursowania pociągów. Kursy wykonywane są w równych 
półgodzinnych odstępach czasowych: dwa kursy w każdym kierunku w jednej 
godzinie. Jedynie jeden kurs w godzinie wykonywany jest w relacji z Wieliczki 
Rynek Kopalnia w godzinach 16:00-17:00, 19:00-20:00 i po 22:00. W relacji 
z Krakowa Głównego kursy raz na godzinę realizowane są w przedziale cza-
sowym 7:00-8:00, 18:00-19:00 oraz po 21:00. Rozkład jazdy jest w sposób 
optymalny dopasowany do potrzeb zarówno osób pracujących, uczących się 
czy też turystów. Zachowanie równoodstępowych odjazdów pociągów umoż-
liwia łatwe zapamiętywanie rozkładu. Ok. 70% kursów z Krakowa wyjeżdża 
w 9 lub 39 minucie każdej godziny i ok. 83% kursów z Wieliczki wyjeżdża w 8 
i 38 minucie każdej godziny. W pozostałych przypadkach odchylenia od wyżej 
wskazanych minut są minimalne, najczęściej 1 lub 2-minutowe, i wynikają 
z ograniczeń przepustowości linii kolejowej.
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3.3.	 Oferta	taryfowa

Na przedmiotowej trasie kolejowej obowiązuje taryfa jednorazowa jak również 
okresowa. W zakresie biletów jednorazowych podróżujący mają do dyspozycji bi-
lety czasowe dwu- i sześciogodzinne w normalnej cenie, kolejno 3 i 5,6 zł. Oprócz 
oferty biletowej obowiązującej wyłącznie na trasie Wieliczka Rynek Kopalnia – 
Kraków Główny, podróżujący mogą skorzystać z oferty zintegrowanej z publicz-
nym transportem zbiorowym w Krakowie. W ramach jednego zintegrowanego 
biletu można odbyć podróż pociągiem i autobusem lub tramwajem obsługują-
cym linie komunikacyjne na terenie Gminy Kraków. Liczba przesiadek pomię-
dzy pojazdami nie jest określona, ustalony jest jednak czas obowiązywania biletu 
wynoszący 70 minut. Wprowadzenie do oferty biletu zintegrowanego pozwala 
zaoszczędzić pasażerom od 0,40 zł (przy zakupie biletu na połączenie kolejowe 
w cenie 3,0 zł oraz 20-minutowego biletu na publiczny transport zbiorowy w cenie 
2,8 zł) do 1,40 zł (przy zakupie biletu na połączenie kolejowe w cenie 3,0 zł oraz 
40-minutowego lub jednoprzejazdowego biletu na publiczny transport zbiorowy 
w cenie 2,8 zł).

W ofercie biletów okresowych znajdują się bilety miesięczne w cenie 65 zł, co 
przy średnio 21 podróżach w miesiącu w relacji dom-praca powoduje, że koszt 
jednej podróży koleją wynosi 1,62 złote. Dodatkowo, w ofercie dostępne są zinte-
growane bilety okresowe uprawniające do nieograniczonej liczby przejazdów we 
wszystkie dni tygodnia na wskazanej na bilecie trasie kolejowej i jednej, dwóch 
lub wszystkich liniach publicznego transportu zbiorowego w Krakowie w I i/lub 
II strefie biletowej (według wyboru pasażera). Bilety zintegrowane są o ok. 10% 
tańsze niż obowiązujące osobno na kolej i publiczny transport zbiorowy.

Od cen biletów normalnych jednorazowych i okresowych obowiązują wszystkie 
ulgi ustawowe. Ponadto, na specjalną ofertę biletową mogą liczyć osoby posiadają-
ce Kartę Dużej Rodziny oraz seniorzy (50%).

Poza opłatami za przejazd, w pociągach Kolei Małopolskich obowiązują rów-
nież opłaty dodatkowe pobierane za bagaż, który nie mieści się nad i pod miejscem 
zajmowanym przez podróżnego. Bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat 
można przewozić wózek dziecięcy przewożony przez osobę jadącą z dzieckiem, 
parę nart, sanki, deskę snowboardową, instrumenty muzyczne, sztalugi, duże 
teczki rysunkowe. W przypadku pozostałych rzeczy opłata dodatkowa wynosi 
równowartość normalnego biletu 2-godzinnego. Opłatę takiej samej wysokości 
należy również uiścić w przypadku przewozu roweru (poza rowerkiem dziecięcym 
i rowerem złożonym w pokrowcu), a także psa (poza psami przewodnikami osób 
niewidomych).

Bilety na przejazd można nabyć w automatach biletowych, u konduktora 
(sprzedaż w pociągu) lub w kasach biletowych spółki Przewozy Regionalne. W au-
tomaty biletowe wyposażone są pociągi oraz niektóre przystanki, tj. Wieliczka Ry-
nek Kopalnia, Wieliczka Park oraz Kraków Główny. Płatności w automatach bile-
towych można dokonywać kartą (zbliżeniowo lub poprzez kod PIN) lub gotówką.
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3.4.	 Tabor	obsługujący	linię	kolejową

Do obsługi linii kolejowej wykorzystywane są autobusy szynowe typu EN64 
Acatus Plus, produkcji Pesa Bydgoszcz. Tabor obsługujący linię Wieliczka Rynek 
Kopalna – Kraków Główny jest trójczłonowy i posiada cztery pary drzwi. Jego 
pojemność wynosi 290 pasażerów, w tym 138 miejsca siedzące. Obsługujące li-
nię pociągi są niskopodłogowe, klimatyzowane, wyposażone w system informacji 
pasażerskiej, monitoring, automaty biletowe oraz windy dla niepełnosprawnych 
pasażerów. Każdy zestaw wyposażony jest również w toaletę przystosowaną dla 
osób niepełnosprawnych. Pasażerowie mogą korzystać w nich z bezprzewodowe-
go dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci wi-fi oraz mają dostęp do ener-
gii elektrycznej (gniazdka z napięciem 230 V). Ich maksymalna prędkość wynosi 
160 km/h [14].

4. Integracja międzygałęziowa

Większość obsługiwanych przystanków kolejowych na trasie zintegrowana jest 
z innymi środkami transportu. W szczególności duża możliwość kontynuowania 
podróży innymi środkami transportu jest na przystankach końcowych (Wieliczka 
Rynek Kopalnia, Wieliczka Park oraz Kraków Główny). W tab. 1 przedstawiono 
stopień integracji międzygałęziowej.

Najbardziej zintegrowanym z innymi środkami transportu przystankiem ob-
sługiwanym na przedmiotowej trasie jest Kraków Główny, co wynika z jego głów-
nych funkcji, jakimi są obsługa ruchu pasażerskiego zarówno w ruchu lokalnym, 
regionalnym, jak i dalekobieżnym, a także obsługiwanym przez miejski transport 
zbiorowy, regionalny i dalekobieżny transport drogowy, a także regionalny i da-
lekobieżny transport kolejowy. Niemniej jednak, ze względu na aglomeracyjne 
znaczenie połączenia kolejowego Wieliczka Rynek Kopalnia – Kraków Główny, 
a więc w dużej mierze codzienne podróże odbywające się z przesiadkami, istot-
ne są głównie połączenia w obszarze miasta. W tym zakresie znaczenie odgrywa 
integracja linii kolejowej z miejskim transportem publicznym, transportem ro-
werowym, czy też transportem indywidualnym. Integracji przystanku kolejowe-
go Kraków Główny z miejskim transportem publicznym służą cztery przystanki 
tramwajowo-autobusowe takie jak:

• Dworzec Główny, obsługujący miejskie linie tramwajowe dzienne (9) i noc-
ne (3), miejskie linie autobusowe dzienne (4) i nocne (8) oraz aglomeracyjne 
linie autobusowe nocne (3).

• Dworzec Główny Tunel, obsługujący miejskie linie tramwajowe dzienne (3).
• Dworzec Główny Zachód, obsługujący miejskie linie tramwajowe dzienne 

(1) i nocne (1), miejskie linie autobusowe dzienne (6) i nocne (3), aglomera-
cyjne linie autobusowe dzienne (1) i nocne (2).
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• Dworzec Główny Wschód, obsługujący miejskie linie autobusowe dzienne 
(3), aglomeracyjne linie dzienne (2) i nocne (1).

Tabela	1.	Integracja	międzygałęziowa	na	przystankach	kolejowych	na	trasie	Kraków	Główny	–	Wie-
liczka	Rynek-Kopalnia	

Nazwa przystanku Dzielnica Zintegrowane środki transportu Park&Ride Komentarze

Kraków	Główny Stare	Miasto

tramwaje	i	autobusy	miejskie
prywatni	przewoźnicy
transport	rowerowy

autobusy	dalekobieżne
pociągi	dalekobieżne

brak

dostępny	płatny	
parking;

wyposażony	
w	Kiss&Ride

Kraków	Zabłocie
Podgórze

brak brak -
Kraków	Płaszów tramwaje	i	autobusy	miejskie brak -
Kraków	Prokocim

Bieżanów	–	
Prokocim

brak brak -
Kraków	Bieżanów brak brak -
Kraków	Bieżanów	
Drożdżownia autobusy	miejskie brak „dziki”	parking

Wieliczka	Bogucice Bogucice brak brak „dziki”	parking

Wieliczka	Park Zdrojowe transport	rowerowy
prywatni	przewoźnicy tak -

Wieliczka	Rynek	
Kopalnia Śródmieście

transport	rowerowy
autobusy	aglomeracyjne
prywatni	przewoźnicy

tak -

Źródło: opracowanie własne

Pasażerowie rozpoczynający lub kończący podróż koleją na przystanku Kraków 
Główny mogą ją łączyć również z transportem rowerowym: zarówno własnym, 
jak i miejskim. W okolicy przystanku Dworzec Główny Zachód oraz Dworzec 
Główny Wschód zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla rowerów, a w po-
bliżu tego drugiego dodatkowo znajduje się stacja miejskich rowerów KMKbike 
wyposażona w 16 stanowisk rowerów miejskich.

Choć istnieje możliwość łączenia podróży indywidualnej i kolejowej na przy-
stanku Kraków Główny, nie jest to atrakcyjne rozwiązanie ze względu na wysokie 
opłaty pobierane za parkowanie samochodu. Nad peronami znajduje się bowiem 
obszerny parking samochodowy, ale począwszy od drugiej godziny parkowanie 
jest płatne. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju transportu, a w szcze-
gólności ograniczania udziału transportu indywidualnego, zwłaszcza w centrach 
miast, rozwiązanie to nie jest nieuzasadnione. Bezpłatna pierwsza godzina parko-
wania jest natomiast wystarczająca do odwiezienia lub odebrania osób podróżu-
jących na części trasy koleją. Dodatkowo, do tego celu służą również wydzielone 
miejsca do zatrzymania samochodu do 1 minuty, tzw. Kiss&Ride: 1 stanowisko 
w okolicy przystanku Dworzec Główny Zachód i 3 stanowiska zlokalizowane przy 
przystanku Dworzec Główny Wschód.

W zakresie integracji połączenia kolejowego z innymi środkami transportu sze-
rokie spektrum narzędzi wykorzystano na dwóch ostatnich przystankach w Wie-
liczce: Wieliczka Park i Wieliczka Rynek Kopalnia (przedstawione odpowiednio 
na rys. 2 i 3). 
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Rys.	2.	Przystanek	Wieliczka	Park	
Źródło: www.google.pl/maps

Rys.	3.	Przystanek	Wieliczka	Rynek	Kopalnia	
Źródło: www.google.pl/maps
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Przystanek Wieliczka Park jest dedykowany w szczególności dla podróży mo-
dalnych. Jego lokalizacja nie jest w bliskim otoczeniu żadnych większych gene-
ratorów ruchu, niemniej jednak obciążenie tego przystanku jest bardzo duże, ze 
względu na integrację połączenia kolejowego z transportem indywidualnym. Przy 
przystanku kolejowym utworzony został duży parking typu Park&Ride, na któ-
rym można pozostawić samochód w ramach zintegrowanej opłaty za przejazd po-
ciągiem i parkowanie. Co ciekawe, wspólna opłata jest na takim samym poziomie 
co taryfa biletowa, więc zarówno integracja przestrzenna, jak i taryfowa stanowi 
skuteczne narzędzie zachęcające do pozostawienia własnego samochodu w Wie-
liczce i kontynuowaniu dalszej podróży pociągiem. Do dyspozycji pasażerów kolei 
są 264 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych (186 na parkingu przy 
samej stacji i 78 na parkingu po drugiej stronie ulicy), 13 postojów dla busów oraz 
dodatkowo 112 stojaków rowerowych.

Inne narzędzie integrujące różne środki transportu zastosowano na przystanku 
Wieliczka Rynek Kopalnia. Uruchomiono dwie regularne linie autobusowe zin-
tegrowane taryfowo i czasowo z linią kolejową, a obsługujące przyległe gminy 
w powiecie wielickim i dowożące osoby, które kontynuują swoją podróż koleją. 
W ramach autobusowego połączenia specjalnego funkcjonują dwie linie:

•	 Linia B1 – z Byszyc;
•	 Linia R1 – z Raciborska.
W ramach specjalnych linii autobusowych obowiązują zarówno bilety jednora-

zowe czasowe oraz okresowe. W sprzedaży dostępne są ogólnodostępne na trasie 
bilety 2-godzinne (przy czym w integracji z liniami B1 i R1 obowiązują maksymal-
nie do stacji Wieliczka Bogucice) oraz 6-godzinne (obowiązują do stacji Kraków 
Główny), a także miesięczne (w cenie 150 złotych). Ponadto, w bezpośrednim są-
siedztwie przystanku kolejowego znajduje się duży parking dla samochodów oso-
bowych i autobusów, a w odległości ok. 300 metrów od stacji znajduje się przysta-
nek aglomeracyjnego transportu publicznego, który obsługuje linię autobusową 
nr 224 (do Centrum Jana Pawła II).

W przypadku integracji pozostałych przystanków kolejowych z innymi środ-
kami transportu dominują przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia 
przesiadek z kolei na środki miejskiego transportu publicznego i odwrotnie. Do-
brym przykładem w tym zakresie jest przystanek kolejowy Kraków Płaszów, który 
dzięki otwarciu estakady przechodzącej nad dworcem kolejowym uzyskał dobre 
skomunikowanie z transportem miejskim. Bezpośrednio z peronów kolejowych 
prowadzą wyjścia na estakadę dedykowaną wyłącznie liniom tramwajowym (obec-
nie 3 linie tramwajowe: 9, 11 i 50). Kolejny przystanek transportu miejskiego 
znajduje się już w większym oddaleniu od dworca – ok. 350 metrów.

Ostatnim przystankiem kolejowym zintegrowanym z transportem miejskim 
jest Kraków Bieżanów Drożdżownia, z którego można się przesiąść na linię au-
tobusową nr 133. Organizacja pozostałych przystanków kolejowych służy przede 
wszystkim obsłudze ruchu generowanego przez najbliższe otoczenie, choć zacho-
wania pasażerów wskazują na zainteresowanie połączeniem kolejowym również 
osób zamieszkujących poza dostępnością przestrzenną przystanków: na przystan-



27ZNACZENIE OFERTY PRZEWOZOWEJ W KSZTAŁTOWANIU RUCHU PASAŻERSKIEGO...

ku Wieliczka Bogucice oraz Kraków Bieżanów Drożdżownia powstały „dzikie” 
miejsca do parkowania samochodów.

5. Wzrost przewozów pasażerskich na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia 
– Kraków Główny w latach 2006-2015

Wysoka jakość świadczonych usług przewozowych na odcinku Wieliczka Ry-
nek Kopalnia – Kraków Główny wpływa znacząco na wzrost popytu na usługi. 
W 2006 roku średniodobowy potok ruchu na odcinku Kraków Bieżanów – Wie-
liczka Rynek wynosił 758 pasażerów, co przekładało się na niespełna 70-osobowy 
potok godzinowy [16]. Cztery lata później, na tym samym odcinku linii podró-
żowało już ponad dwukrotnie więcej pasażerów. Według badań przeprowadzo-
nych w 2010 roku [1] na potrzeby aktualizacji wstępnego studium wykonalności 
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na odcinku Wieliczka Rynek Kopalnia – Kraków 
Bieżanów podróżowało średnio w dobie 1860 pasażerów. Wzrost liczby przewożo-
nych pasażerów w analizowanym okresie wynikał przede wszystkim ze zwiększe-
nia częstotliwości kursowania pociągów – z 11 do 17 par pociągów w dobie, choć 
tylko 5 pociągów kursowało codziennie, a większość z nich tylko w dni robocze. 
W ówczesnym czasie czas przejazdu na trasie Wieliczka Rynek Kopalnia – Kra-
ków Główny wahał się pomiędzy 24 a 27 minut, a średnia prędkość handlowa 
wynosiła 29 – 33 km/h.

Po przeprowadzonej w 2012 roku gruntownej modernizacji linii kolejowej 
można było spodziewać się dalszego wzrostu przewozów pasażerskich, ale wraz 
z poprawą jakości infrastruktury liniowej i punktowej nie nastąpiła poprawa jako-
ści usługi przewozowej. Nadal zachowano 17 par pociągów w dobie, kursujących 
w każdym kierunku w różnych odstępach czasu. Co prawda średnia częstotliwość 
kursowania była godzinowa, niemniej jednak kształtowała się ona różnie od 0,5 
do 3,0 godzin. W przypadku kolei aglomeracyjnych tak mała i nierówna częstotli-
wość kursowania pociągów nie zachęca do częstego i regularnego podróżowania. 
Dodatkowym minusem ówczesnej oferty kolejowej był nierówny czas przejazdu 
całej trasy, który kształtował się od 21 do 29 minut na trasie Kraków Główny – 
Wieliczka Rynek Kopalnia i od 24 do 39 minut w kierunku przeciwnym. Dostęp-
na wówczas oferta biletowa nie była konkurencyjna w stosunku do ofert innych 
przewoźników. Koszt biletu jednorazowego w pociągu był taki sam jak w przypad-
ku miejskich autobusów aglomeracyjnych (4 złote) i niejednokrotnie wyższy niż 
w przypadku prywatnych przewoźników (jednorazowy przejazd busem kosztuje 
między 3,5 a 4 zł).

Efektem słabo dopasowanej usługi przewozowej do potrzeb pasażerów, pomimo 
przeprowadzonej modernizacji linii, był malejący ruch pasażerski. W listopadzie 
2014 roku na analizowanej linii podróżowało ok. 1450 pasażerów w dniu robo-
czym i niespełna 600 pasażerów w sobotę oraz niedzielę [2]. Linia wówczas obsłu-
giwana była przez spółkę Przewozy Regionalne w ramach połączenia kolejowego 
Oświęcim – Wieliczka Rynek Kopalnia. Do osiągnięcia założonych celów systemu 
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Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej konieczna była nie tylko modernizacja infrastruk-
tury kolejowej, ale przede wszystkim zmiana oferty kolejowej. Od grudnia 2014 
roku wykonywanie przewozów przejęła spółka samorządowa Koleje Małopolskie, 
powołana rok wcześniej do obsługi kolejowych połączeń aglomeracyjnych. Dwu-
krotnie zwiększono częstotliwość kursowania pociągów (do 35 połączeń w jednym 
kierunku), udoskonalono ofertę biletową, skrócono i wyrównano czas przejazdu 
do 21-23 minut, wprowadzono na wszystkie kursy nowoczesny tabor. Dodatkowe 
działania ułatwiające podróże intermodalne spotęgowały intensywny wzrost licz-
by pasażerów. W niespełna pół roku od zmiany oferty kolejowej nastąpił ponad 
2,5-krotny wzrost ruchu pasażerów. Według badań własnych przeprowadzonych 
w kwietniu 2015 roku z połączenia kolejowego Wieliczka Rynek Kopalnia – Kra-
ków Główny korzysta 3,9 tys. pasażerów w dniu roboczym, 2,3 tys. pasażerów 
w sobotę i 1,7 tys. pasażerów w niedzielę.

W tabeli 2 zestawiono dostępne podstawowe dane charakteryzujące linię kole-
jową w latach 2006-2015.

Tabela	2.	Podstawowe	dane	 charakteryzujące	 linię	kolejową	nr	109	na	odcinku	Kraków	Główny	–	
Wieliczka	Rynek	Kopalnia

Dane charakteryzujące linię 2006 rok 2010 rok 2014 rok 2015 rok
Liczba	kursów	w	dobie	(dzień	roboczy) 11 17 17 34
Czas	przejazdu	[min] bd 24-27 21-39 21-23
Prędkość	handlowa	[km/h] bd 31-35 22-40 37-40
Cena	biletu	jednorazowego	[zł] bd bd 4,0 3,0

Liczba	pasażerów	w	dobie 758* 1861*
1457	(Rob)
564	(Sb)
595	(Nd)

3908	(Rob)
2305	(Sb)
1739	(Nd)

*dotyczy odcinka Wieliczka Rynek Kopania - Kraków Bieżanów
Źródło: opracowanie własne

Tabela	3.	Obciążenie	przystanków	kolejowych	na	trasie	Wieliczka	Rynek	Kopalnia	–	Kraków	Główny,	
kwiecień	2012	r.	

Z: WIELICZKA RYNEK KOPALNIA Z: KRAKÓW GŁÓWNY

Wsiadający Udział 
% Wysiadający Udział 

% Wsiadający Udział 
% Wysiadający Udział 

%
Wieliczka	Rynek-Kopalnia 909 45,5 0 0,0 0 0,0 798 41,8
Wieliczka	Park 363 18,2 5 0,2 49 2,6 418 21,8
Wieliczka	Bogucice 32 1,6 9 0,4 5 0,3 28 1,5
Kraków	Bieżanów	
Drożdżownia 187 9,3 25 1,2 24 1,2 164 8,6

Kraków	Bieżanów
191
9,6
26
1,3

24 1,3 185 9,7

Kraków	Prokocim 131 6,5 20 1,0 31 1,6 107 5,6
Kraków	Płaszów 117 5,9 81 4,0 89 4,6 134 7,0
Kraków	Zabłocie 69 3,5 112 5,6 90 4,7 79 4,1
Kraków	Główny 0 0,0 1721 86,2 1601 83,8 0 0,0
Łącznie 1997 100,0 1997 100,0 1911 100,0 1911 100,0

Źródło: opracowanie własne
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Połączenie kolejowe obsługuje głównie relacje aglomeracyjne, których źródło-
-cel stanowi Wieliczka i Kraków. Poza przystankiem Kraków Główny, głównymi 
generatorami ruchu są przystanki Wieliczka Rynek Kopalnia i Wieliczka Park. 
Blisko 65% pasażerów podróżujących do/z Krakowa rozpoczyna lub kończy po-
dróż na dwóch pierwszych przystankach w Wieliczce. Ich obciążenie od listopada 
2014 do kwietnia 2015 wzrosło czterokrotnie. Tak gwałtowny wzrost liczby po-
dróżnych był wynikiem znaczącej poprawy oferty kolejowej w różnych wcześniej 
opisanych aspektach jakości. W przypadku przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia 
duże znaczenie odgrywa dogodna lokalizacja zarówno w bliskim sąsiedztwie Ko-
palni Soli, jak również centrum miasta. Przyczyną popularności oddalonego od ge-
neratorów ruchu przystanku Wieliczka Park jest natomiast integracja transportu 
kolejowego z transportem indywidualnym. Obecne wykorzystanie dużego ponad 
250-stanowiskowego parkingu typu Park&Ride w dniu roboczym jest na równi 
jego pojemności. Wyniki prowadzonych obserwacji zajętości parkingu w wybra-
nych dniach roboczych w październiku 2015 r. wskazują brak wolnych miejsc 
w godzinach 9:00-15:00. Podróże intermodalne realizowane są w dużym zakresie 
przez mieszkańców przyległych do miasta Wieliczka miejscowości i gmin (71%) 
i związane są one głównie z pracą lub nauką (68% użytkowników parkingu korzy-
sta z niego w dni robocze, a 14% codziennie). Użytkownicy parkingu Park&Ride 
rezygnują z kontynuacji podróży własnym samochodem i przesiadają się na pociąg 
przede wszystkim ze względu na krótszy czas przejazdu (25,3%), ale również prze-
ciążenie ulic wiodących do celu podróży, co wskazuje na pewność odbycia podróży 
pociągiem w zaplanowanym czasie (22%) oraz wygoda podróżowania pociągiem 
(18,7%) [13].

Blisko co piąty pasażer rozpoczyna lub kończy swoją podróż na przystankach 
kolejowych Kraków Bieżanów lub Kraków Bieżanów Drożdżownia, przy czym 
90% z nich podróżuje w kierunku Krakowa, a ok. 10% w kierunku Wieliczki. 
Warto również zwrócić uwagę, że co dziesiąty pasażer korzystający z połączenia 
aglomeracyjnego realizuje krótkie podróże miejskie pomiędzy Dworcem Głów-
nym w Krakowie, a dworcem kolejowym w Płaszowie. Niewątpliwie czas przejaz-
du pomiędzy obszarami miasta będącymi w najbliższym otoczeniu dworców ko-
lejowych jest najkrótszy w przypadku połączenia kolejowego: 7 minut pociągiem 
niezależnie od panujących warunków drogowych w stosunku do 15 – 20 minut 
tramwajem, 15 – 30 minut samochodem osobowym lub ok. 25 minut rowerem. 
Zwłaszcza ze względu na krótki czas przejazdu pociągu oraz niepewność czasową 
odbywania podróży na sieci drogowej ze względu na jej zatłoczenie, należy spo-
dziewać się dalszego wzrostu liczby podróży miejskich pomiędzy dwoma dwor-
cami kolejowymi, tym bardziej, że oba zintegrowane są z miejskim transportem 
publicznym (choć badania potoków pasażerskich zostały przeprowadzone przed 
oddaniem do użytkowania estakady nad dworcem kolejowym w Płaszowie inte-
grującej przystanek kolejowy i przystanek tramwajowy). Duże znaczenie dla wzro-
stu tego typu podróży mogłoby odegrać honorowanie biletu miejskiego na liniach 
kolejowych, podobnie jak to ma miejsce na miejskich połączeniach kolejowych 
w Łodzi [5]. Szczegółowe zestawienie liczby osób wsiadających i wysiadających na 
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poszczególnych przystankach przedstawiono w tabeli 3, a na rys. 4 zilustrowano 
zmianę wielkości obciążenia przystanków.

Rys.	4.	Obciążenie	przystanków	kolejowych	ruchem	pasażerskim	w	2014	i	2015	roku	w	dniu	roboczym	
[liczba	pasażerów	w	dobie]	

Źródło: opracowanie własne

6. Podsumowanie i wnioski

Połączenie kolejowe na trasie Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia 
jest przykładem godnym do naśladowania. W bardzo krótkim czasie udało się 
przywrócić na tyle atrakcyjną ofertę przewozową, która sprawnie konkuruje z in-
nymi środkami transportu. Analiza obecnej oferty przewozowej oraz wielkości ge-
nerowanego popytu pozwala wnioskować o wpływie poprawy jakościoferty prze-
wozowej (krótszy czas podróży, większa regularność i częstotliwość kursowania 
pociągów, wyższy komfort podróży, większa dostępność biletów i informacji, obni-
żenie cen biletów) na intensywny, bo ponad 2,5-krotny wzrost przewozów pasażer-
skich w krótkim 5-miesięcznym okresie. Dalszym kierunkiem badań i rozważań 
w zakresie rozwoju kolei aglomeracyjnych powinna być szczegółowa identyfikacja 
i hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór kolei aglomeracyjnej jako 
środka podróży. Narzędziem służącym temu celowi mogą być badania sondażowe 
prowadzone wśród pasażerów transportu kolejowego. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dużym zainteresowaniem podróżują-
cych cieszą się podróże intermodalne: co piąty pasażer kolei korzysta z przystanku 
kolejowego Wieliczka Park dedykowanego dla podróży kolej+samochód. Dodat-
kowo, przy przystanku Kraków Bieżanów Drożdżownia oraz Wieliczka Bogucice 
powstały tzw. „dzikie” parkingi, na których podróżni zostawiają własne samocho-
dy. Zachowania te powinny być impulsem do dalszych działań w zakresie integra-
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cji kolei i innych środków transportu, zwłaszcza indywidualnego. Należałoby po-
nownie przeanalizować potencjalne miejsca stworzenia dodatkowych miejsc typu 
Park&Ride, zintegrowanych przystanków z transportem miejskim, dla których 
rozkłady jazdy pociągów oraz autobusów/tramwajów miejskich zostaną dopaso-
wane. Istotnym elementem dodatkowo podnoszącym konkurencyjność połączeń 
kolejowych w podróżach miejskich mógłby być bilet na linie miejskie honorowany 
również w pociągach aglomeracyjnych.

Bibliografia

  [1] Aktualizacja Wstępnego Studium Wykonalności Szybkiej Kolei Aglo-
meracyjnej (SKA) w Aglomeracji Krakowskiej, Wersja 1.80. Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego, Warszawa-Kraków, grudzień 
2011.

  [2] Badania na potrzeby Zintegrowanego Systemu Taryfowo-Biletowego 
w obszarze Aglomeracji Krakowskiej, listopad 2014.

  [3] Biała Księga 2013: Kolej na działania – mapa problemów polskiego ko-
lejnictwa. Forum Kolejowy - Railway Business Forum (RBF), Warszawa 
– Kraków, luty 2013.

  [4] Ciastoń A., Koleje aglomeracyjne i regionalne w Europie. Technika Trans-
portu Szynowego, Nr 10, 2007, s. 17-23.

  [5] Giedryś A., Raczyński J., Wesołowski J., Łódzka Kolej Aglomeracyjna 
i perspektywy jej rozwoju. Transport Miejski i Regionalny, Nr 4, 2013, s. 
18-25.

  [6] Koźlak A., Kolej aglomeracyjna jako podstawa systemu komunikacyjne-
go obszarów metropolitalnych w Polsce. Studia Ekonomiczne: zeszyty na-
ukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, 
s. 172-185.

  [7] Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropo-
lizacja: problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju PAN, 2006, s. 14-16.

  [8] Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku. Minister-
stwo Infrastruktury, grudzień 2008.

  [9] Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w województwie 
małopolskim. Załącznik do Uchwały Nr LVI/908/14 Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r.

[10] Przewozy pasażerskie na linii Kraków Główny – Wieliczka, stara oficjal-
na strona internetowa przedsiębiorstwa „Przewozy Regionalne”, http://
old.przewozyregionalne.pl/w-regionach,malopolskie,wydarzenia-z-
regionu,s,22,2570.html (dostęp 31.10.2015).

[11] Przygodzki Z., Transport szynowy w rozwoju miast. Współczesne trendy 
zrównoważonego rozwoju transportu, po kolei: Miejsca, wyzwania, in-



32 Ciastoń-Ciulkin A., Pashkevich A.

spiracje. Wydawnictwo: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, 
Łódź 2012, s. 83-107.

[12] Raczyński J., Massel A., Uwarunkowania społeczne i gospodarcze rozwo-
ju kolei dużych prędkości w Polsce. Technika Transportu Szynowego, Nr 
5-6, 2005, s. 25-37.

[13] System P&R w aglomeracji krakowskiej – raport. Mobility Hub, wrzesień 
2015 (http://www.ksk.pk.edu.pl/system/physicals/118/original/Mobility-
HUB_ParkAndRide.pdf?1442821034).

[14] Terczyński P., Zespoły trakcyjne EN64 i EN99 dla kolei aglomeracyjnej 
w Krakowie, Świat Kolei, nr 4, 2015, s. 12-15.

[15] Uchwała Rady Ministrów Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z per-
spektywą do 2030 r.) (Dz. U. z 2012 r. Nr 6, poz. 75).

[16] Wstępne studium wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) 
w Aglomeracji Krakowskiej, Raport końcowy, wersja 3. Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2007.



ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2015Nr 3(107)

OPTYMALIZACJA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH 
UKŁADU NAPĘDOWEGO 

ZE SPRZĘGŁAMI 4-CIĘGŁOWYMI 
W TRAMWAJU NISKOPODŁOGOWYM1

Tomasz Czauderna
mgr inż. MPK SA w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, e-mail: tczauder@mpk.krakow.pl

Michał Maniowski
dr inż. Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, e-mail: mmaniowski@
pk.edu.pl

Streszczenie. Artykuł przedstawia optymalizację charakterystyk dynamicznych układu 
napędowego, zawierającego 2 sprzęgła 4-cięgłowe, stosowanego w tramwajach niskopodłogowych 
z klasycznymi wózkami napędowymi. Praca ta jest kontynuacją poprzednich, gdzie analizowano 
właściwości kinematyczne, elasto-kinematyczne i dynamiczne takiego układu. Jako cel optymali-
zacji dynamicznego modelu układu napędowego tramwaju o 2 stopniach swobody przyjęto mini-
malizację drgań kątowych wału silnika i tulei pośredniej podczas toczenia się zestawu kołowego 
ze stałą prędkością. Zdefiniowano 6 zmiennych decyzyjnych opisujących parametry geometryczne, 
masowe, sztywnościowe i tłumienne układu. Otrzymane wyniki optymalizacji wykazują możliwość 
polepszenia obu kryteriów o ponad 60%.

Słowa kluczowe: tramwaj niskopodłogowy, układ napędowy, sprzęgła wielocięgłowe, ana-
liza dynamiczna, optymalizacja

1. Wprowadzenie

Układy napędowe tramwajów niskopodłogowych należą do najbardziej zło-
żonych spośród stosowanych we współczesnych pojazdach szynowych, ponieważ 
ich konstrukcja powinna zapewnić niską podłogę na jak największej powierzchni 
pojazdu. Dlatego też konstrukcja układu napędowego musi uwzględniać różne 
kryteria [1, 2, 3 ,4]. W omawianych tramwajach eksploatowanych w Krakowie 
niska podłoga (290 – 350 mm) stanowi ok. 63-80% powierzchni tramwaju, zaś 
nad wózkami napędowymi zastosowano podłogę o średniej wysokości (590 mm) 
[1, 2, 3, 4]. Rozwiązanie takie pozwala na zastosowanie klasycznego wózka na-
pędowego na kołach o mniejszej średnicy (rys. 1) oraz podstawowych elementów, 
jak: silnik, przekładnia, sprzęgła o zmniejszonych rozmiarach. Uzyskano także cał-
kowite usprężynowanie silnika i przekładni dzięki wykorzystaniu wału drążonego 

1	 Wkład	autorów	w	publikację:	Czauderna	T.	50%,	Maniowski	M.	50%
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i układu dwóch szeregowo połączonych sprzęgieł Flender [5]. Analogiczny układ 
napędowy występuje również w wagonach PESA 2014N Krakowiak.

a)

b)

c)

Rys. 1. a) Wózek napędowy wagonu NGT8; b) Układ sprzęgieł czterocięgłowych Flender; 
c) oś z tarczą zabieraka
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We wcześniejszych opracowaniach [1, 2, 3, 4] wykazano, że istniejące sprzęgło 
4-cięgłowe Flender ma najlepsze proporcje wymiarów, biorąc pod uwagę kom-
promis pomiędzy właściwościami kinematycznymi a gabarytami. Jednak wnioski 
te zostały sformułowane na podstawie analizy parametrycznej opierającej się na 
wybranych wartościach dyskretnych. Problem ten nie jest zbyt szeroko omawia-
ny w literaturze – w pewnym zakresie w pozycjach [6, 7, 8, 10]. Wiele tematów 
dotyczących tramwajów niskopodłogowych nie opisuje się obszernie – prawdopo-
dobnie także z przyczyn tajemnic handlowych.

Celem pracy jest optymalizacja parametrów konstrukcyjnych układu napę-
dowego, składającego się z dwóch sprzęgieł 4–cięgłowych Flender wychylno-od-
suwnych, wykorzystywanego w tramwajach niskopodłogowych. W obliczeniach 
uwzględniono właściwości kinematyczne mechanizmu, podatności przegubów gu-
mowych oraz masy poszczególnych elementów.

2. Dynamiczny model układu napędowego z dwoma sprzęgłami

2.1. Model mechaniczny układu

Rys. 2. Schemat modelu układu napędowego wagonów tramwajowych: NGT6, NGT8, PESA 2014N

Główne założenia do analizy dynamicznej układu napędowego z dwoma sprzę-
głami, przedstawione na rys. 1 i 2 są następujące [3, 4, 5, 7 ]:

– analizuje się tylko drgania kątowe wału silnika i tulei pośredniej związane 
z ruchem prostoliniowym pojazdu bez poślizgów kół względem szyn;

– wszystkie bryły w modelu są sztywne, a podatność i tłumienie pochodzi od 
tulei metalowo-gumowych;

– masa pojazdu jest zredukowana do jednego koła napędowego;
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– ponieważ Ip>>IA rozpatruje się tylko 2 stopnie swobody, tj. A
*Φ  i W

*Φ ;
– pomija się składową stałego dociążenia układu napędowego;
– tłumienie w gumie opisano jako tłumik wiskotyczny;
– drgania w układzie są parametrycznie wzbudzane przez kinematyczne funk-

cje zaburzenia przemieszczeń kątowych sprzęgła (F*
AW, F*

WP);
– układ 2 sprzęgieł jest kinematycznie homokinetyczny (tzn. F*

AW + F*
WP = 0)

– (tzn, że zabieraki sprzęgieł są obrócone względem siebie o p/2).

2.2. Równania ruchu

Na podstawie schematu układu przedstawionego na rys. 2 zapisano następują-
ce równania dynamiki ruchu obrotowego wału silnika i tulei pośredniej:

(1)

gdzie:

 (2)
 

(3)

są funkcjami zaburzenia kąta sprzęgieł czterocięgłowych [7].

Równania różniczkowe ruchu (1) rozwiązano przy wykorzystaniu procedury 
„Runge-Kutte 45” w środowisku Matlab.

3. Optymalizacja układu

3.1. Dane układu

Do analizy numerycznej przyjęto następujące dane odpowiadające tramwajowi 
NGT6 [5]:

m = 5000 kg – masa pojazdu przypadająca na oś zestawu;
Rk = 0.295 m  – promień koła [5];
IA= 50 kgm2 – moment bezwładności silnika;
IW= 12.5 kgm2 – moment bezwładności tulei pośredniej;
IP= 450 kgm2

 
– moment bezwładności pojazdu zredukowany na koło

           zestawu;
Ko=4.4e4 Nm/rad – sztywność kątowa (wokół osi wałów) sprzęgła 
      4-cięgłowego [3];
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Co=200 Nms/rad – tłumienie kątowe sprzęgła 4-cięgłowego;
g= 0.2967 rad – kąt pomiędzy widełkami sprzęgła;
L = 0.4m   – długość tulei pośredniej.

3.2. Definicja problemu optymalizacji

Fragment układu napędowego przedstawionego na rys. 2 wzbudzono do drgań 
kątowych poprzez nadanie początkowych wartości dwóm parametrom ruchu:

– PΦ  = 40 rad/s – prędkość obrotowa zestawu kołowego, która odpowia-
da prędkości liniowej (11 m/s) pojazdu bez poślizgu;

– a = 3 deg  – początkowy kąt wychylenia sprzęgieł odpowiadający pionowe-
mu przemieszczeniu osi zestawu kół o 0.030 m.

Rys. 3. Odpowiedzi czasoweprędkości kątowej wału silnika ( AΦ ) i tulei pośredniej ( WΦ ) przy pręd-
kości początkowej 40 rad/s. Porównania odpowiedzi początkowej i po optymalizacji (kolor czerwony)

Uzyskane odpowiedzi czasowe prędkości kątowej wału silnika ( AΦ ) i tulei 
pośredniej ( WΦ ) przedstawiono na rys. 3. Po wytłumieniu stanów przejściowych 
układ drga w cyklu granicznym w wyniku wzbudzenia parametrycznego od wy-
chylonych sprzęgieł cięgłowych.
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Przyjęto, że kluczowa dla trwałości układu napędowego i komfortu podróży 
tramwajem jest redukcja amplitud drgań kątowych układu, które można ocenić 
poprzez:

– std( AΦ ) – odchylenie standardowe prędkości kątowej wału silnika;
– std( WΦ ) – odchylenie standardowe prędkości kątowej wału pośredniego.

Algorytm optymalizacji dla powyżej opisanej odpowiedzi dynamicznej ukła-
du zdefiniowano następująco [6, 8]:

- minimalizacja kryteriów
 (4)

- poprzez następujące zmienne decyzyjne
 (5)

- przy ograniczeniach:
    d

min
< d <d

max
 (6)

Zmienne decyzyjne (5) zawierają parametry konstrukcyjne sprzęgła, które 
można w rzeczywistym rozwiązaniu zmienić. Ich wartości początkowe oraz zakres 
zmian (±20%), zawarto w tab. 1. Założono dodatkowo, że długość (L) wału po-
średniego nie wpływa na jego moment bezwładności (Jw).

Problem optymalizacyjny rozwiązano przy wykorzystaniu algorytmów gene-
tycznych z niezdominowanym sortowaniem [6, 8].

Tabela 1. Parametry układu napędowego podlegające optymalizacji

LP Parametr
Wartości i zakres zmian

Początkowe Optymalne
1 JA 50	kgm2 (±10kgm2) 60	kgm2

2 Jw 12.5	kgm2 (2,5±kgm2) 14.88	kgm2

3 L 0.4m	(±0.08m)	 0.48	m
4 γ 0.2967	rad 0.24	rad
5 Ko 4.4e4	[Nm/rad]	(±0.88	Nm/rad) 3.52e4	[Nm/rad]
6 Co 200	[Nms/rad] 234	[Nms/rad]

3.3. Wyniki optymalizacji

Otrzymane wyniki Pareto-optymalne przedstawiono na rys. 4 na płaszczyź-
nie obu kryteriów (41), które dodatkowo unormowano. Punkt o współrzędnych 
(1,1) odpowiada wartości unormowanej funkcji celu dla początkowych wartości 
parametrów (tab. 1). Uzyskane wyniki (gwiazdki na rys. 4) optymalizacji układu 
obrazują możliwość zmniejszenia (polepszenia) obu kryteriów jednocześnie o ok. 
60 %.
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Rys. 4. Wyniki Pareto-optymalne dla obu kryteriów

Rys. 5. Otrzymane z optymalizacji zmiany parametrów decyzyjnych
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W wyniku optymalizacjizmienne decyzyjne (tab. 1) nr 1, 2, 3 i 6 należałoby 
zwiększyć o ok. 20%, a zmienne decyzyjne nr 4 i 5 należałoby zmniejszyć o ok. 
20%. Właściwie wszystkie zmienne decyzyjne doszły więc do swoich ograniczeń 
(6). Uzyskane z optymalizacji odpowiedzi czasowe prędkości kątowej wału silnika 
i tulei pośredniej porównano na rys. 3 z odpowiedzią układu pierwotnego. Można 
zauważyć znaczące zmniejszenie amplitud drgań zarówno w stanie przejściowym, 
jak i w cyklu granicznym.

4. Wnioski i plan dalszych prac

W opracowaniu rozwiązano zadanie optymalizacji wielokryterialnej modelu 
układu napędowego pod względem minimalizacji jego drgań kątowychw zależno-
ści od hipotetycznych zmian parametrów konstrukcyjnych.

Wyniki optymalizacji wykazują, że można uzyskać zmniejszenie amplitudy 
drgań układu napędowegow przypadku zwiększenia długości tulei pośredniej, 
czy zwiększenia podatności elementów gumowych. Jednak wydłużenie tulei jest 
ograniczone brakiem miejsca ze względu na stałą szerokość toru. Ponadto, wy-
dłużenie tulei wiąże się ze wzrostem masowego momentu bezwładności, który 
z kolei pogarsza właściwości układu. Wał pośredni musiałby mieć cieńsze ścianki 
(o mniejszej wytrzymałości) lub być skonstruowany z lżejszych i bardziej wytrzy-
małych materiałów. Podobnie wygląda kwestia zwiększenia podatności elementów 
gumowych.

Dokonane analizy i optymalizacja wykazują, że istniejące parametry rozwiązań 
konstrukcyjnych są bliskie najlepszych i stanowią kompromis wynikający z ogra-
niczeń gabarytowych, bądź trwałościowych układu. Potwierdzają to także wstępne 
obserwacje zauważone podczas wieloletniej eksploatacji.
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BADANIA EKSPLOATACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO 
SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM1

Streszczenie. Zwiększenie stopnia integracji w układach scalonych pozwoliło na budowę 
urządzeń srk realizujących coraz bardziej rozbudowane funkcje. Wzrost stopnia złożoności syste-
mów sterowania oraz znaczne ich rozproszenie powodują powstanie nowych problemów związanych 
z eksploatacją i zarządzaniem bezpieczeństwem w systemach automatyki kolejowej. Znaczne popra-
wienie bezpieczeństwa zapewni zmiana strategii eksploatacji. W artykule przedstawiono założenia 
do projektu realizowanego w Zakładzie Systemów Sterowania w Transporcie w ramach PBS3: 
„System gromadzenia danych eksploatacyjnych i analizy niezawodności i bezpieczeństwa układów 
automatyki kolejowej” (Umowa nr PBS3/A6/29/2015). W drugiej części artykułu zaprezento-
wano Laboratoria w Zakładzie, w których zostaną przeprowadzone badania.

Słowa kluczowe: srk, eksploatacja, automatyka kolejowa

1. Wstęp

Rozproszenie geograficzne systemów sterowania ruchem kolejowym powoduje, 
że stawia się coraz większe wymagania w stosunku do lokalnych urządzeń sterują-
cych w zakresie realizowanych algorytmów sterowania, przetwarzania informacji 
oraz pewności i szybkości transmisji danych. Dlatego w latach 70 ubiegłego wieku 
do sterowania ruchem na kolei (urządzenia SRK) zaczęto wykorzystywać układy 
elektroniczne. Układy elektroniczne, a w szczególności systemy komputerowe za-
częły wypierać, stosowane wcześniej systemy kluczowe i przekaźnikowe. Zwięk-
szenie stopnia integracji w układach scalonych pozwoliło na budowę urządzeń 
SRK realizujących coraz bardziej rozbudowane funkcje. Pojawienie się sterow-
ników przemysłowych i przemysłowych wersji komputera PC (wraz z wykorzy-
staniem systemów operacyjnych czasu rzeczywistego) pozwoliło na zastosowanie 
rozwiązań programowych do realizacji algorytmów działania urządzeń SRK. We 
współczesnych, cyfrowych systemach SRK algorytmy sterowania, przetwarzania 
i przechowywania danych są realizowane głównie w sposób programowy, zwykle 
w układach mikroprocesorowych, w których realizacja zadanego algorytmu od-

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Dyduch	J.:	50%,	Pniewski	R.:	50%
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bywa się zgodnie z przechowywanym w pamięci programem. Wzrost stopnia zło-
żoności systemów sterowania oraz znaczne ich rozproszenie powodują powstanie 
nowych problemów związanych z eksploatacją i zarządzaniem bezpieczeństwem 
w systemach automatyki kolejowej.

Zdaniem autorów, znaczne poprawienie bezpieczeństwa zapewni zmiana stra-
tegii eksploatacji. Wprowadzenie ciągłej kontroli stanu technicznego urządzeń 
SRK powinno wpłynąć pozytywnie zarówno na zmniejszenie kosztów eksploatacji 
urządzeń jak i zwiększyć poziom bezpieczeństwa tych systemów.

2. Eksploatacja

Charakterystyczną cechą obiektów automatyki kolejowej jest możliwość ich 
przebywania w różnych stanach eksploatacyjnych, niezawodnościowych, diagno-
stycznych, itp. Wieloletnie doświadczenia z eksploatacji systemów sterowania ru-
chem kolejowym (srk) potwierdzają zależność ich poprawnego funkcjonowania od 
niezawodności układów i elementów tworzących strukturę techniczną systemów.

Badania eksploatacyjne są w przypadku urządzeń srk najbardziej efektywnym 
źródłem informacji, niezbędnym do wyznaczania wartości liczbowych wskaźników 
niezawodności. Badania te pozwalają na uzyskanie pełnej informacji o zachowaniu 
się systemu w warunkach eksploatacji (użytkowanie i odnowa). Stanowią nie tyl-
ko podstawę do doskonalenia konstrukcji obiektów technicznych i doskonalenia 
procesu produkcyjnego, lecz również umożliwiają uzyskanie wiarygodnych infor-
macji, niezbędnych do sterowania procesem eksploatacji, w tym odnową właściwej 
organizacji zaplecza obsługowo-naprawczego, czy też prognozowania i określenia 
kosztów eksploatacji.

Zastosowanie na polskich kolejach coraz bardziej nowoczesnych systemów srk 
wykonanych w oparciu o technikę mikroprocesorową i mikrokomputerową po-
woduje potrzebę analizy i oceny ich działania, współdziałania oraz prognozowa-
nia skutków eksploatacyjnych, w tym procesu odnowy, wynikających z wdrażania 
tych systemów.

Prognozowanie niezawodności eksploatacyjnej systemów srk polega na określe-
niu wartości wskaźników niezawodności z uwzględnieniem warunków pracy i od-
działywania środowiska. Działanie to wymaga gromadzenia i analizy informacji o:

- modelu niezawodnościowym systemu,
- warunkach pracy i warunkach środowiskowych,
- charakterystykach niezawodnościowych stosowanych elementów, podze-

społów i ewentualnego oprogramowania
Celem prowadzonych w ZSSwT prac badawczych jest opracowanie systemu 

automatycznej akwizycji danych i systemu eksperckiego do wnioskowania o stanie 
urządzeń. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie metod analizy danych 
diagnostycznych urządzeń SRK pochodzących z urządzeń automatyki kolejowej.
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Założony cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:
-  Budowa nowego laboratorium badawczego urządzeń sterowania ruchem 

(oraz integracja z istniejącymi na Wydziale laboratoriami);
 - Konstrukcja systemu automatycznego gromadzenia danych o stanie urzą-

dzeń;
 - Budowa modelu niezawodnościowego urządzeń automatyki kolejowej;
 - Zgromadzenie i przygotowanie danych dotyczących urządzeń srk;
 - Przygotowanie środków symulowania typowych oraz awaryjnych warun-

ków pracy urządzeń srk;
 - Przygotowanie bazy danych do gromadzenia informacji o urządzeniach srk;
 - Przygotowanie procedur do wyznaczania charakterystyk.
System ekspercki będzie zawierał podstawowe dane dotyczące procesów użyt-

kowania systemów srk oraz ich niezawodności i odnowy dla sześciu głównych mo-
dułów (podsystemów srk):

- ogólny opis charakterystyk technicznych, eksploatacyjnych i ekonomicz-
nych,

- urządzeń blokady liniowej,
- urządzeń nastawczych,
- urządzeń przejazdów kolejowych,
- urządzeń oddziaływania tor-pojazd,
- urządzeń zdalnego sterowania.
Wyniki uzyskane na podstawie badań eksploatacyjnych i prowadzonej na bie-

żąco diagnostyki urządzeń srk mogą być wykorzystane nie tylko jako podstawa do 
doskonalenia konstrukcji obiektów technicznych i doskonalenia procesu produk-
cyjnego, lecz również jako jedna z możliwości uzyskania wiarygodnych informa-
cji, niezbędnych do sterowania procesem eksploatacji, w tym odnową, właściwej 
organizacji zaplecza obsługowo-naprawczego, czy też prognozowania i określenia 
kosztów eksploatacji.

3. Laboratoria SRK w Zakładzie Systemów Sterowania w Transporcie

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu podpisał umowę 
o współpracy z firmami:

- Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Katowice,
- Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Radom. 
- Scheidt&Bachmann Polska Sp. z o.o.
Współpraca dotyczy Wydziału Transportu i Elektrotechniki i w szczególności 

obejmuje systemy sterowania ruchem kolejowym. Wymienione firmy objęły pa-
tronatem Zespół Laboratoriów Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym. 

W laboratoriach Zakładu Systemów Sterowania w Transporcie oprócz zajęć 
dydaktycznych dla studentów kierunku Transport prowadzone są badania w za-
kresie:
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- automatyki,
- techniki cyfrowej,
- telekomunikacji,
- sterowników przemysłowych,
- układów transportowych,
- mikroprocesorowych systemów sterowania,
- budowy i eksploatacji urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym,
- wdrażania nowych procesorowych technologii sterowania ruchem, itp.

 

Rys. 1. Widok ogólny Laboratorium Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym

Laboratorium Systemów SRK to bardzo dobrze wyposażone laboratorium 
przeznaczone do badań techniczno-funkcjonalnych systemów i urządzeń srk 
(aktualnie produkowanych i stosowanych na modernizowanych liniach kolejo-
wych), takich jak:

1. Komputerowy system urządzeń stacyjnych typu Ebilock 950 ze sterowni-
kami obiektowymi STC,

2. Stanowisko dyżurnego ruchu z komputerowym systemem EbiScreen 2,
3. Komputerowa dwukierunkowa blokada liniowa typu SHL-12,
4. Komputerowa samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu SPA-5,
5. Licznikowy system stwierdzania niezajętości odcinków typu SOL-21,

oraz urządzeń:
6. Napęd zwrotnicowy typu EAA-5,
7. Sygnalizator 5-komorowy typu EHA-22,
8. Sygnalizator drogowy typu EHZ-7,
9. Sygnalizator ostrzegawczy maszynisty typu EHZ-5.
Główne elementy urządzeń zasilających dla wszystkich modeli srk w labo-

ratorium zostały zainstalowane w szafie zasilającej. Tam znajduje się rozdzielnia 
zasilania wraz z układami zabezpieczającymi, transformatory separujące, itp. 
Urządzenia zasilające posiadają zabezpieczenia przeciwporażeniowe i przeciw-
przepięciowe.
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4. Wnioski

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów srk wymaga odpowiednich działań 
w całym cyklu „życia systemu” tzn. na etapie projektowania, uruchamiania, wdra-
żania i eksploatacji systemu. Do realizacji tego celu niezbędne są:

- właściwe kształcenie kadr do projektowania i eksploatacji systemów srk,
- dostarczenie odpowiednich narzędzi do projektowania i weryfikacji syste-

mów elektronicznych (pozwalających na eliminację błędów ludzi w procesie 
wdrażania i eksploatacji)

Zapewnienie niezawodności cyfrowych układów asynchronicznych przy pro-
jektowaniu elektronicznych systemów srk co wymaga spełnienia określonych wa-
runków. Wymagania te definiują normy:

1) PN-EN50126: Zastosowania kolejowe - Specyfikacja niezawodności, do-
stępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa;

2) PN-EN50128: Zastosowania kolejowe - Łączność, sygnalizacja i systemy 
sterowania - Programy dla kolejowych systemów sterowania i zabezpieczeń;

3) PN-EN50129: Zastosowania kolejowe - Łączność, sygnalizacja i systemy 
sterowania - elektroniczne systemy sygnalizacji związane z bezpieczeń-
stwem.

Normy te definiują większość wymagań w stosunku do rozwiązań sprzęto-
wych, programowych i sprzętowo-programowych. Sprzęt stosowany w urządze-
niach i systemach srk powinien spełniać wymagania norm PN-EN50126 i PN-
-EN50129.

W przytoczonych normach omówiono sposób postępowania przy projektowa-
niu, weryfikacji i walidacji elektronicznych systemów srk, w tym układów cyfro-
wych. Przewidziano tam ocenę bezpieczeństwa systemu, przeprowadzoną zarówno 
przez projektanta układu jak i niezależnego eksperta, dokonującego oceny popraw-
ności projektu. W taką metodologię dobrze wpisuje się, opracowana w Zakładzie 
Systemów Sterowania w Transporcie metoda symulacyjnej weryfikacji projektu 
pod kątem występujących w układzie zjawisk szkodliwych. Wynikiem symulacji 
jest jednoznaczna ocena, czy w układzie mogą wystąpić hazardy i wyścigi.

Kształcenie studentów UTH na specjalności „Sterowanie ruchem kolejowym” 
jest ukierunkowane na przygotowanie absolwentów do:

- pracy w zespołach projektowych, przy konstruowaniu nowych urządzeń,
- realizacji zadań związanych z eksploatacją nowoczesnych systemów srk.
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METODY ZAPOBIEGANIA PRZECHODZENIU 
PRZEZ TORY W MIEJSCACH NIEDOZWOLONYCH1

Streszczenie. Co roku na sieci kolejowej dochodzi do wielu wypadków spowodowanych pró-
bami samobójczymi lub przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych. Od wielu lat spe-
cjaliści w Unii Europejskiej starają się znaleźć skuteczne metody, żeby zapobiec takim zdarzeniom. 
W 2011 roku z inicjatywy UIC powstał projekt, do którego realizacji zgłosiło się 17 organizacji 
z całej Europy. Projekt miał na celu zmniejszenie liczby samobójstw i nielegalnych przejść przez tory 
w miejscach niedozwolonych oraz kosztownych zakłóceń w ruchu pociągów spowodowanych tymi 
zdarzeniami. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących problemu przechodzenia przez 
tory w miejscach niedozwolonych. Informacje uzyskano od państw uczestniczących w realizacji pro-
jektu. Zebrane dane pozwoliły następnie na wyodrębnienie pewnych trendów w badanym problemie 
oraz wskazały na potrzebę stosowania różnych metod i środków zapobiegających występowaniu ta-
kich zdarzeń. Opisano motywy skłaniające ludzi do chodzenia torach. Następnie przeanalizowano 
metody i środki zapobiegawcze stosowane w różnych krajach i oceniono ich skuteczność. Na koniec 
przedstawiono konsekwencje wypadków kolejowych, spowodowanych nielegalnym przechodzeniem 
przez tory, stanowiących poważny problem eksploatacyjny kolei.

Słowa kluczowe: wypadki kolejowe, nielegalne przechodzenie przez tory, nieostrożność na 
torach, środki zapobiegawcze

1. Wstęp

Co roku na sieci kolejowej dochodzi do wielu wypadków spowodowanych prze-
chodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych. Wypadki tego typu zdarzają 
się, kiedy ludzie przekraczają linie kolejowe w miejscach do tego celu nieprze-
znaczonych (poza przejściami kolejowymi), spacerują lub „łazikują” nielegalnie po 
torach kolejowych lub na obszarze kolejowym poza miejscami przeznaczonymi 
dla pieszych. Zalicza się tu osoby jeżdżące na rowerach i motocyklach, pchających 
wózki, chodzących z kijkami narciarskimi, itp.

Od wielu lat specjaliści na całym świecie starają się znaleźć skuteczne metody, 
żeby zapobiec takim zdarzeniom. W ten sposób w 2011 roku z inicjatywy UIC 
powstał projekt, do którego realizacji zgłosiło się 17 organizacji z całej Europy, 
w tym Instytut Kolejnictwa. Projekt miał trzy podstawowe cele: zmniejszenie 
liczby nielegalnych przejść przez tory w miejscach niedozwolonych, zmniejszenie 
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liczby samobójstw na torach oraz redukcję zakłóceń w ruchu pociągów spowodo-
wanych tymi zdarzeniami.

Ochrona osób przebywających nielegalnie na obszarze kolejowym jest dużym 
wyzwaniem. Szlaki kolejowe dzielą społeczności lokalne, oddzielają od centrów 
handlowych czy szkół. Sprawia to, iż ludzie są regularnie zmuszani do przekra-
czania torów poza wyznaczonymi przejściami, mimo iż wciąż pojawiają się nowe 
ścieżki przecinające tory kolejowe. Niniejszy artyku jest próbą przedstawienia skali 
tego zjawiska oraz różnych metod, jakie stosują państwa w celu redukcji występo-
wania tych zdarzeń.

2. Przegląd danych obrazujących skalę zjawiska [1]

Najczęściej wypadki zdarzają się z powodu braku zachowania ostrożności przez 
pieszych lub też z powodu niezgodnego postępowania z odpowiednimi regulacja-
mi prawa krajowego. Jest też pewien procent wypadków, które są klasyfikowane 
jako samobójstwa. Śmierć pod kołami pociągu jest traktowana jako pewna, dla-
tego znaczna liczba ludzi chcących popełnić samobójstwo chętnie wybiera kolizję 
z taborem kolejowym, wiedząc, że szanse na przeżycie są znikome. W niniejszym 
referacie ta grupa wypadków nie będzie analizowana.

Na podstawie informacji zebranych od krajów biorących udział w projekcie 
można wyodrębnić pewne tendencje. Brane pod uwagę były takie dane, jak: data, 
czas i miejsce wypadku, płeć osoby poszkodowanej, przyczyna wypadku, liczba 
zabitych i rannych. Dane pochodziły z lat: 2008 – I połowa 2012 r.

Badania pokazały, że wypadki zdarzają się najczęściej pod koniec tygodnia (np. 
Finlandia, Wielka Brytania). Jeśli chodzi zaś o porę dnia, to wyniki były bardzo 
różne. Tendencja jest jednak ze wskazaniem na godziny szczytu porannego i po-
południowego w obu tych krajach. Inne kraje podały, że stosunkowo dużo wy-
padków występuje w godzinach wieczornych i w nocy, jednak najwięcej rozkłada 
się równomiernie w ciągu całego dnia. Przykładowo w Charleston County (USA) 
najwięcej wypadków (ponad 70%) wydarza się między godziną 11.00 a 18.00, 
natomiast w Północnej Karolinie – 60% w nocy.

Jeśli chodzi o porę roku, to najmniej wypadków występuje w lutym, maju 
i czerwcu. W Północnej Karolinie najczęściej zdarzają się w miesiącach: marzec 
– sierpień (63%), a np. w Wielkiej Brytanii w kwietniu i grudniu występuje naj-
większa liczba wszystkich zdarzeń, zaś w maju i czerwcu - najmniejsza. W Charle-
ston County najwięcej (36%) w lipcu i sierpniu.

Dane statystyczne pokazują tylko część problemu, dlatego ważna jest anali-
za zachowań przechodzących przez tory. I tak np. w Finlandii „łazikowanie” jest 
najbardziej popularne w ciągu dnia, w godzinach 11.00-19.00. Najspokojniej jest 
między godziną 23.00 a 6.00 (tylko 2,3%). Liczenie odbywało się w trzech wy-
branych miejscach w jednym mieście za pomocą zainstalowanych kamer. Ludzie 
mieszkający blisko linii kolejowej chodzili o tak różnych porach, że nie dało się 
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ustalić żadnej tendencji (40%). Pozostali przechodzili przez tory najczęściej odpo-
wiednio: po południu, rano, wieczorem, w południe i w nocy. W jednym z miast 
USA 70% ze 176 zaobserwowanych zdarzeń wydarzyło się po południu w godzi-
nach 15.00-18.00, a następnie 18.00-21.00, 12.00-15.00 i 6.00-9.00. W godzi-
nach 21.00-6.00 nie zaobserwowano żadnych „wycieczek” po torach. Wniosek 
zatem jest taki, że ludzie częściej chodzą po torach w ciągu dnia i wieczorem niż 
rano.

Jeśli chodzi o typowe miejsca, to przede wszystkim są to obszary miejskie, czę-
sto w obszarze stacji kolejowej lub w jej pobliżu. Generalnie koncentracja obser-
wowanych zdarzeń następuje w miejscach, gdzie gęstość ludności jest duża i duży 
jest też ruch kolejowy. Obliczono, że 95% pieszych zostało zabitych w incyden-
tach jednoosobowych, pozostałe wypadki śmiertelne wystąpiły w grupach 2-oso-
bowych (większe grupy zdarzają się niezwykle rzadko). Ponad połowa pieszych nie 
miało nic ze sobą, 31,2% prowadziło rowery, 11,3% psy, 1,6% kijki narciarskie, 
kilka osób było z wózkami lub skuterami.

3. Badanie motywów chodzenia po torach [1]

Około 35% wypadków zdarza się na przejazdach kolejowych tuż przed lub 
tuż za przejazdem pociągu przy zamkniętym szlabanie. Pozostali zostają potrąceni 
w pobliżu torów, poza przejściami. Generalnie problem występuje na prawie całej 
długości linii kolejowej. Dzieci i młodzież chodzą na skróty do szkół, dorośli idą na 
zakupy lub pobiegać albo do pracy. Linie kolejowe przecinają miasta, miasteczka 
i wsie, dzieląc społeczności. Nowe inwestycje (mieszkania, centra handlowe, szko-
ły) są często zlokalizowane po obu stronach linii kolejowej, co zwiększa potrzeby 
ludzi do przekraczania torów w miejscach niedozwolonych.

Największa liczba spośród chodzących po torach przyznaje, że chodzi na skróty, 
gdyż właściwa droga jest dla nich zbyt odległa. Wybierają drogę najkrótszą i tym 
samym najszybszą, chociaż wyznaczone przejście znajduje się tylko 300 metrów 
dalej (ok. 80% ankietowanych w Finlandii). Pozostali mówią, że łatwiej im ko-
rzystać z istniejących wydeptanych ścieżek, chociaż są nielegalne oraz z powodu 
przyzwyczajeń do używania tych „dróg”. Wielu pieszych chodzi tamtędy od lat 
i nie chce zmieniać przyzwyczajeń, a skoro ścieżka jest już wydeptana, to w swoim 
mniemaniu traktują ją jako legalną. Inni robią to z powodów rekreacyjnych – spa-
cery z psem, długie spacery wzdłuż torów to dla nich atrakcja, wałęsanie się bez 
celu w towarzystwie kolegów, picie alkoholu, palenie, szukanie miejsca na graffiti. 
Niektórzy przyznają się do wandalizmu lub działalności kryminalnej (kradzież ka-
bli, szyn). W USA był nawet przypadek wykorzystania pociągu towarowego do 
przewiezienia nielegalnych imigrantów i wypuszczenia ich w pobliżu torów.

Jeśli chodzi o graffiti i wandalizm, to dotyczy to głównie młodych ludzi (w 
Wielkiej Brytanii ponad 90%), nudzących się w weekendy i po szkole. Zwykle są 
to chłopcy w wieku 12-25 lat, a miejsca zdarzeń, to tereny gorzej zaludnione i o 
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niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Badania młodych ludzi w wieku 7-18 
lat w Wielkiej Brytanii pokazują, że to nie poszukiwanie mocnych wrażeń jest 
motywacją do chodzenia po torach. Dla młodszych teren kolejowy jest dobrym 
placem zabaw (szczególnie, jeśli znajduje się obok parku czy lasu, traktowany jako 
przedłużenie przestrzeni do zabawy). Nastolatki mają tam możliwość prywatności, 
z dala od domu i dorosłych. Przy czym nie postrzegają oni obszaru kolejowego jako 
niebezpieczny.

Jeśli chodzi o zachowania tuż przed wypadkiem, to również trudno jest o jed-
noznaczne wnioski. Najbardziej powszechne zachowania związane są ze spacero-
waniem lub przechodzeniem/przebieganiem. Częste są też przypadki leżenia, sie-
dzenia, stania w skrajni taboru, a nawet spania. Wiele ofiar znajduje się w stanie 
upojenia alkoholowego lub pod wpływem narkotyków. W USA prawie 60% (w 
niektórych miastach blisko 80%) ofiar wypadków jest pod wpływem alkoholu, 
70% w Finlandii, 100% w Turcji.

Największą grupę ofiar stanowią dorośli płci męskiej. Dużą grupą ofiar są też 
najmłodsi, zwłaszcza mieszkający w pobliżu linii kolejowej, starsze nastolatki oraz 
ludzie rozpoczynający dwudziesty rok życia. Ofiary częściej są płci męskiej niż żeń-
skiej.

4. Zapobieganie

Środki/działania zapobiegające przechodzeniu przez tory w miejscach niedo-
zwolonych można dzielić wg różnych kryteriów. W projekcie został przyjęty po-
dział na środki techniczne/fizyczne oraz nietechniczne, tzw. miękkie. Nie została 
stworzona formalna definicja jednych i drugich środków, jednak przyjęto, że środki 
techniczne są związane z zapobieganiem wkraczania na tory, a miękkie wpływają 
na stan świadomości i odpowiedzialnego zachowania się ludzi, których ten pro-
blem dotyczy. Przy czym należy zaznaczyć, że mimo tego podziału w rzeczywisto-
ści wiele rozwiązań jest kombinacją jednych i drugich środków. W ramach projek-
tu niektóre z wyszczególnionych środków zostały poddane testom pilotażowym 
w krajach, które wyraziły chęć i gotowość do takich testów. Z różnych przyczyn 
Polska nie brała udziału w tych testach.

Kraje stosują różne techniczne i fizyczne środki zapobiegawcze [2]. Zwiększenie 
widzialności pociągu poprzez usuwanie bujnej roślinności, krzaków i drzew, szcze-
gólnie w okolicy przejazdów kolejowych lub stacji może wpływać na zachowania 
przechodzących – jeśli wyraźnie widać zbliżający się pociąg, to można założyć, że 
pieszy poczeka aż przejedzie lub pójdzie do przejścia. Można tu też zaliczyć oświe-
tlenie przejazdów kolejowych, tuneli.

Środki nadzoru, które mogą integrować się między sobą lub z innymi środkami, 
a do których zaliczamy:

-	 oświetlenie;
-	 głośniki w celu odstraszenia lub wpłynięcia na zachowanie ludzi;
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-	 systemy wykrywania w kombinacji z ostrzeżeniami głosowymi;
-	 kamery przemysłowe;
-	 kamery wykrywające ruch połączone z ostrzeżeniami stop w związku z ru-

chem pociągów;
-	 dodatkowe technologie wyposażenia maszynistów, np. kamera w kabinie, 

przycisk awaryjny stosowany przy nieczynnych stacjach.
W Finlandii w ramach testów pilotażowych wprowadzono system kamer 

i ostrzeżeń głosowych w dwóch punktach, w których zaobserwowano chodzenie 
przez tory w celu skrócenia sobie drogi. Celem była oczywiście redukcja liczby 
pieszych przekraczających tory i narażonych na ryzyko potrącenia przez pociąg. 
Ludzie byli obserwowani przez kamerę wyposażoną w sensory ruchowe, która ro-
biła serię zdjęć, ilekroć został wykryty ruch na „dzikim” przejściu. W przypadku 
wykrycia osoby przez głośnik płynęło ostrzeżenie: Uwaga, znajdujesz się niele-
galnie na terenie kolejowym. Proszę opuścić go niezwłocznie. Obserwacja była 
prowadzona przez 24 godziny: w punkcie A przez 47 dni przed i 67 dni po wdro-
żeniu, w punkcie B – 15 dni przed i 54 dni po2. W punkcie A w pierwszym okre-
sie przeszło 829 osób, a w drugim 688. W punkcie B odpowiednio 267 i 782. 
Po zainstalowaniu systemu przeciętna liczba dzienna przechodzących w punkcie 
A zmniejszyła się o ok. 44%, a w punkcie B o około 18% [3]. To pokazuje, że cel 
został osiągnięty, ale z drugiej strony mogły wystąpić różne czynniki wpływające 
na zmiany w potrzebach ludzi skłaniających do przechodzenia przez tory (np. po-
goda, urlop).

Ponadto dokonano jeszcze dwóch spostrzeżeń: po pierwsze ludzie uprawiający 
codziennie rano jogging byli bardziej skłonni do zmiany trasy niż ludzie spieszący się 
do pracy. Po drugie – ten środek zapobiegania jest najbardziej odpowiedni dla loka-
lizacji, gdzie przechodzenie przez tory jest skoncentrowane w ograniczonym terenie, 
czyli tam, gdzie już istnieją wydeptane ścieżki. Wykrywanie takich osób jest łatwiej-
sze i mniej prawdopodobne jest, że urządzenia nie zostaną zniszczone [3].

Ogrodzenia montowane na stacjach bądź innych miejscach na szlaku w celu 
utrudnienia wejścia na tor osobom postronnym lub umożliwiających przejście 
przez tory w bezpieczny sposób, np. tunele, ścieżki i powiązane z nimi oznakowa-
nie, ogrodzenia i bariery w specyficznych częściach stacji, ogrodzenia i bariery poza 
stacjami, gdzie ludzie wchodzą na tory. Obserwacja w różnych krajach wykazała, 
że ogrodzenia są najskuteczniejszym środkiem zapobiegawczym. Tam, gdzie są 
postawione, przechodzenie przez tory odbywa się w mniejszym stopniu, natomiast 
tam, gdzie nie ma ogrodzenia lub jest ono przerwane – ludzie przechodzą przez 
tory częściej.

Ogrodzenie między peronami zamontowane w jednym punkcie w Finlandii zredu-
kowało o 94,6% przechodzenie przez tory. Proponuje się, by stawiając ogrodzenie 
zbudować w zamian atrakcyjną dla rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów alter-
natywę, np. kładkę czy pasaż. Należy też obserwować teren i pilnować, czy nie 

2	 	Pierwotnie	wybrany	został	do	badań	inny	punkt,	jednak	prace	drogowe	w	jego	okolicach	zamknęły	cały	
ruch	dla	pieszych	i	tym	samym	uniemożliwiły	prowadzenie	dalszych	badań.	Obserwacja	została	więc	prze-
niesiona	do	innego	punktu	i	stąd	okres	przed	w	punkcie	B	jest	krótszy	niż	w	przypadku	punktu	A.
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powstają nowe ścieżki w pobliżu ogrodzenia. W razie zniszczenia konieczna jest 
natychmiastowa naprawa.

Ogrodzenia na końcu peronów są według niektórych krajów (Wielka Brytania, 
Hiszpania) najlepszym środkiem zapobiegawczym, według innych niekoniecznie, 
ponieważ ludzie jeśli tylko się da, potrafią wspinać się na nie, przeskakiwać, prze-
chodzić pod, a nawet zniszczyć. Poza tym należy wziąć pod uwagę, że z powodów 
bezpieczeństwa w takim ogrodzeniu musi znajdować się bramka ewakuacyjna.

Środki nietechniczne, tzw. miękkie, służą podnoszeniu stanu wiedzy i mają 
wpływać na zachowanie ludzi poprzez różne działania, takie jak: komunikacja, 
szkolenia w zakresie odpowiedzialnego zachowania na obszarze kolejowym czy 
aspektów prawnych i sankcji związanych z tymi zachowaniami.

Projektowanie i rozmieszczanie oznakowań i plakatów, informujących o niebezpie-
czeństwie wynikającym z przechodzenia przez tory w miejscu niedozwolonym. 
Środek ten testowali partnerzy projektu z Hiszpanii w ramach tzw. badań pilo-
tażowych różnych środków zapobiegawczych. Wybrane zostało miejsce szczegól-
nie „lubiane” przez tamtejszych mieszkańców. Większość z nich to ludzie dorośli 
i starsi, którzy zwykle chodzą tamtędy na zakupy, do pracy czy na spacery. Rów-
nież młodzi ludzie używają tego przejścia w drodze do kampusu uniwersyteckiego, 
który jest dobrym terenem, oprócz studiowania, do rekreacji: spacerów, jazdy na 
rowerze, czytania. W pobliżu tego miejsca umieszczone zostały znaki następującej 
treści: Czy wiesz, że… Pociąg potrzebuje 10 razy więcej czasu na zatrzymanie 
się niż samochód? W tym miejscu pociąg może przejechać o każdej porze dnia? 
Pociągi jadące z prędkością 160 km/h mogą przejeżdżać tędy w obu kierunkach? 
Nie ryzykuj! Nie przechodź! Na drugim znaku umieszczono zakaz przechodzenia 
przez tory pod karą 6 000 euro oraz przerywania ogrodzenia pod groźbą kary 
30 000 euro. Niestety po obserwacji ruchu pieszych przed i po testach nie zauwa-
żono zmian w zwyczajach mieszkańców, natomiast niewielkie pozytywne zmiany 
zaobserwowano w przypadku przyjezdnych.

Kampanie ogólnokrajowe w mass-mediach powinny być stosowane w kombinacji 
z innymi środkami, jak np. edukacja i egzekwowanie przestrzegania zakazów. 
Wiele krajów prowadzi takie kampanie szeroko rozpowszechnione w mediach. 
W Polsce od 2005 r. prowadzona jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kam-
pania społeczna pod hasłem „Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj”. Składają 
się na nią działania służące podnoszeniu stanu wiedzy i świadomości w zakresie 
zagrożeń wynikających z braku zachowania ostrożności. Kampania ma też na celu 
kształtowanie właściwych postaw użytkowników przejazdów. Od 2012 r. została 
rozszerzona o zagadnienia wypadków związanych z przechodzeniem przez tory 
w miejscach niedozwolonych. W 2015 r. kampania wystartowała pod nowym ha-
słem „Szlaban na ryzyko”. Jest to jedno z największych działań w Europie, rozpo-
znawalne na arenie międzynarodowej. Ocenia się, że dzięki konsekwentnym dzia-
łaniom podejmowanym w celu ograniczenia liczby wypadków na kolei rok 2014 
był najbezpieczniejszym w historii. Od 2011 r. liczba wypadków zmniejszyła się 
o 25%, a osób poszkodowanych o 44%. W 2014 r. było o 14% mniej wypadków 
niż w roku 2013 [4].
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W Wielkiej Brytanii kampania prowadzona jest pod nazwą „Widzisz tory – 
pomyśl pociąg”, a w Hiszpanii „Zejdź z torów”. W ramach takich kampanii pro-
wadzonych jest szereg działań służących podnoszeniu stanu wiedzy i świadomości 
w zakresie zagrożeń z powodu braku ostrożności: symulacje wypadków samo-
chód-pociąg na przejazdach, konkursy, happeningi, prelekcje dla dzieci w szkołach 
i przedszkolach, patrole SOK w terenie, emisje spotów kampanijnych w telewizji 
i w radio, ulotki, plakaty, materiały edukacyjne, reklamy na stronach interneto-
wych.

Podobny oddźwięk mają mieć kampanie lokalne, mimo, że ograniczone są do 
mieszkańców jakiegoś terytorium: miejscowości, powiatu czy gminy.

Pogadanki i rozdawanie materiałów edukacyjnych w szkołach. Również ten środek 
oddziaływania na zachowania ludzkie okazał się bardzo popularny wśród partne-
rów projektu. W Finlandii taki program edukacyjny został przeprowadzony w kil-
ku wybranych szkołach leżących blisko linii kolejowej niedaleko miasta Tampere. 
Przeznaczony był dla dzieci w grupie wiekowej 8-11 lat i polegał na prowadzeniu 
45-minutowych lekcji dotyczących bezpiecznego zachowania na terenie kolejowym 
pod hasłem, że linia kolejowa jest przeznaczona tylko dla pociągów. Po odbyciu lek-
cji dzieci powinny mieć wiedzę na temat podstawowej charakterystyki ruchu kole-
jowego, rozumieć, że spacery i zabawy w terenie kolejowym są zabronione oraz że 
ponoszą odpowiedzialność za bezpieczne zachowanie się w środowisku kolejowym. 
W celu oszacowania skutków programu przekazano do wypełnienia dzieciom krót-
ką ankietę przed rozpoczęciem lekcji, a kolejną ankietę 2-3 miesiące po zakończe-
niu lekcji. Wynik okazał się zadowalający, przy czym należy zaznaczyć, że świado-
mość dzieci okazała się wysoka jeszcze przed przeprowadzeniem lekcji, zwłaszcza  
w szkołach leżących najbliżej linii kolejowej [3]. Rekomendowane jest zatem 
wdrożenie podobnych programów w krajach, które jeszcze tego nie zrobiły.

Patrole bezpieczeństwa. Obserwuje się redukcję wypadków o co najmniej 27%, 
kiedy teren kolejowy jest regularnie patrolowany. Warunkiem jest systematycz-
ność, w przeciwnym razie efekt trwa tylko kilka miesięcy. Kluczową sprawą jest 
widzialność patroli. Lepszy efekt też dają patrole piesze niż samochodowe (przy 
czym samochodowe powinny być wyraźnie oznaczone jako „Nadzór kolei”). Waż-
ne jest, by patrolujący byli dobrze przygotowani i poinformowani, szczególnie 
w zakresie odbywających się imprez plenerowych czy zwyczajów lokalnych miesz-
kańców chodzących po torach, wówczas wzrasta efektywność takiego patrolu.

Dozór personelu stacji i/lub personelu ochrony jest ważnym środkiem zapobiega-
nia niebezpiecznym zachowaniom w pobliżu torów kolejowych. Personel ten jest 
specjalnie szkolony i wie, na co zwracać uwagę, żeby zminimalizować ryzyko nie-
pożądanych sytuacji. Jest też najlepszym źródłem informacji na danym terenie 
kolejowym. Obserwuje otoczenie i natychmiast zgłasza uszkodzenie ogrodzenia, 
siatki czy zniknięcie znaków albo plakatów ostrzegających. Pracownicy są również 
przeszkoleni, jak rozpoznawać potencjalną ofiarę samobójstwa i interweniować 
w przypadku jej dziwnego i niewłaściwego zachowania.

Opisane wyżej dwa rodzaje środków: techniczne i nietechniczne mogą być 
wdrażane niezależnie od siebie, jednak organizowane razem wzmacniają efekt pre-
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wencyjny. System taki zastosowała np. Turcja w pobliżu jednej ze stacji. Do testu 
pilotażowego specjaliści przygotowali i zamontowali bramki, ogrodzenia na końcu 
peronu i między peronami, ogrodzenia od strony wyjścia na ulicę, gdzie najwięcej 
ludzi przechodziło przez tory do pobliskiego szpitala, doprowadzili do naprawy 
zniszczonych od dłuższego czasu ścianek okalających obszar kolejowy, zamonto-
wano dwie kamery, znaki ostrzegawcze i plakaty. Na koniec rozdawane były ulotki 
wśród mieszkańców i pasażerów wysiadających na tej stacji, opisujące bezpieczne 
drogi prowadzące w różnych kierunkach miasta i opatrzone mapkami. Wynik ba-
dania okazał się zadowalający dla przeprowadzających go specjalistów. Zjawisko 
przechodzenia przez tory w tym miejscu zostało znacznie zredukowane.

5. Konsekwencje wypadków kolejowych

Zmniejszenie liczby tragicznych wypadków z udziałem pieszych przechodzą-
cych przez tory w miejscach niedozwolonych jest od wielu lat dużym wyzwaniem 
dla służb zajmujących się tym problemem. Trzeba stale ludziom przypominać, że 
takie zachowanie stanowi niebezpieczeństwo dla nich i dla innych. Istotną sprawą 
jest odpowiednie zredagowanie i przekazanie informacji. Przykładowo tekst „Prze-
chodzenie przez tory jest niebezpieczne” może przyciągać potencjalnych samobój-
ców. Czyż nie lepiej byłoby sformułować zdanie w stylu, że nielegalne przechodze-
nie przez tory powoduje opóźnienia pociągów lub że duża liczba ludzi została po-
stawiona w niekorzystnej sytuacji z powodu wypadku na torach, spowodowanego 
przez nieostrożnego pieszego.

Wypadek z udziałem taboru kolejowego zawsze powoduje niekorzystne skutki 
w wielu obszarach. Przede wszystkim ma negatywny wpływ na stan psychofizycz-
ny maszynisty pociągu, innych grup zawodowych uczestniczących w usuwaniu 
skutków wypadku oraz na ewentualnych świadków. Bywają przypadki, że ma-
szynista odmawia dalszej jazdy, a część z nich korzysta na żądanie z dnia wolnego 
nazajutrz. Jeszcze 15 dni po wypadku maszyniści odczuwają różne zaburzenia, 
takie jak: problemy somatyczne, stany niepokoju, problemy ze snem, a czasami 
problemy natury społecznej. Badania pokazują, że maszyniści, którzy doświadczyli 
więcej niż jednego wypadku wykazują największe symptomy stresu.

Konsekwencje dotykają również zarządców infrastruktury, operatorów kolejo-
wych oraz zatrudnionego personelu. Dlatego muszą oni być odpowiednio szkoleni 
w aspekcie, jak sobie radzić z wypadkiem pieszego. Implikacje występują także 
w aspekcie organizacyjnym i finansowym spowodowane nieobecnością personelu, 
koniecznością zorganizowania zastępstw w wyniku zakłóceń w obsłudze linii ko-
lejowej włącznie z kosztami opóźnień i odwołań pociągów. Ponadto potrzebny jest 
dodatkowy czas i koszty na rozwój i wdrażanie prewencyjnych strategii i szkoleń. 
Potencjalne szkody ponosi też wizerunek przedsiębiorstwa kolejowego w oczach 
opinii publicznej.
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Najpoważniejsze są konsekwencje finansowe, szczególnie koszty opóźnień po-
noszone przez przewoźników. Oczywiście są też koszty ludzkie – wartość utraco-
nego życia jest bezcenna, jednak są jeszcze koszty medyczne, utrata jakości życia. 
Do innych kosztów możemy zaliczyć wartość straconego czasu, koszty pogotowia, 
koronera, ubezpieczenia czy prawne.

6. Podsumowanie

Analiza danych wykazała, że wypadki, do których dochodzi na terenach kole-
jowych nie należą do rzadkości. Ofiary przejść w miejscach niedozwolonych nie za-
chowują należytej ostrożności, skracają sobie drogę do pracy, szkoły i z powrotem. 
Bywają przypadki, że przyczyną potrąceń jest alkohol.

Celem poprawy takiej sytuacji jest wdrożenie całego wachlarza środków za-
pobiegawczych. Wiele krajów już wdrożyło odpowiednie środki, które przynoszą 
efekty. Świadczą o tym wyniki badań testów pilotażowych, prowadzonych w ra-
mach projektu.

Wypadki absorbują służby zaangażowane w czynności powypadkowe, kluczo-
wą sprawą jest zatem zarządzanie konsekwencjami. W tym celu kraje tworzą wy-
tyczne i procedury. Projekt pokazał konieczność zharmonizowania baz danych, 
w których zamieszczane są informacje o wypadkach kolejowych oraz konieczność 
rozwijania metod zapobiegania. Chodzi o spowodowanie, żeby dane były zbierane 
systematycznie i w podobny sposób.

Środki podejmowane w celu łagodzenia konsekwencji wypadków koncentrują 
się generalnie na zapobieganiu wypadkom.

Najbardziej skuteczne w polskiej rzeczywistości byłyby systematyczne patrole, 
mające uprawnienia do nakładania kar finansowych na ludzi nieprzestrzegających 
prawa w omawianym obszarze.
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WYPOSAŻENIE PRACOWNI 
LABORATORIUM INŻYNIERII RUCHU KOLEJOWEGO 

NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ 
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Streszczenie. W artykule opisano konfigurację w zakresie sprzętu i oprogramowania stano-
wisk laboratoryjnych warstwy podstawowej, obejmującej symulatory posterunków ruchu rozmiesz-
czonych na wirtualnej sieci kolejowej. Powstające na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki 
Krakowskiej laboratorium inżynierii ruchu kolejowego ma służyć doskonaleniu procesu dydak-
tycznego, zwłaszcza w zakresie prowadzenia, organizowania i nadzorowania ruchu pociągów. 
Podstawowym narzędziem informatycznym, wykorzystanym na poszczególnych stanowiskach labo-
ratoryjnych jest symulator prowadzenia ruchu kolejowego isdr.

Słowa kluczowe: ruch kolejowy, laboratorium dydaktyczne, symulatory

1. Wprowadzenie

Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, wchodząca 
w skład Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej na Wydziale Inżynierii Lądo-
wej Politechniki Krakowskiej – wykorzystując środki przyznane Wydziałowi przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – organizuje i wyposaża dydaktyczną 
pracownię laboratoryjną, w której uruchomione zostanie nowe laboratorium inży-
nierii ruchu kolejowego.

Zadanie realizowane jest etapowo. W pierwszym etapie uruchomiona zostanie 
tzw. warstwa podstawowa, obejmująca dwanaście symulatorów różnych posterun-
ków ruchu, które na wirtualnej (obejmującej trzy powiązane ze sobą linie) sieci 
kolejowej pozwolą na praktyczne ćwiczenia z zakresu prowadzenia ruchu pocią-
gów i pracy manewrowej. W chwili obecnej (listopad 2015 r.) testowane są dzia-
łające już symulatory, które – współpracując w sieci zarządzanej przez instruktora 
– umożliwią takie zajęcia dydaktyczne.
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2. Ruch kolejowy

Ruch kolejowy w rozumieniu ogólnych przepisów prawa krajowego [7, 5] oraz 
przepisów szczegółowych wydawanych przez zarządców infrastruktury (por. np. 
[3]) to ruch pojazdów kolejowych (taboru kolejowego i pojazdów pomocniczych) 
na sieci kolejowej obejmującej odpowiednio wyposażone linie kolejowe. Na sieci 
kolejowej rozmieszczone są tzw. punkty eksploatacyjne, do których zaliczamy 
posterunki ruchu oraz punkty ekspedycyjne (przystanki osobowe i bocznice). Ze 
względu na specyfikę czynności ruchowych rozróżniamy:

1) ruch pociągów (a na zasadach prowadzenia ruchu pociągów kursuje tabor 
specjalny oraz pojazdy pomocnicze oddziałujące na urządzenia sterowania 
ruchem kolejowym);

2) manewry (obejmujące w szczególności jazdy manewrowe oraz inne czyn-
ności wykonywane na torach w związku z ruchem kolejowym);

3) ruch pojazdów pomocniczych, które nie oddziałują na urządzenia sterowa-
nia ruchem kolejowym.

Ruch kolejowy w rozumieniu prawa europejskiego (por. dyrektywę [1]) to je-
den z trzech podsystemów eksploatacyjnych europejskiego systemu kolei, który 
obejmuje procedury i związane z nimi urządzenia umożliwiające spójne funkcjo-
nowanie różnych podsystemów strukturalnych, zarówno w czasie normalnego, 
jak i pogorszonego funkcjonowania. Procedury te dotyczą w szczególności przy-
gotowania składu i prowadzenia pociągu oraz planowania i zarządzania ruchem. 
Do omawianego podsystemu zaliczono również kwalifikacje zawodowe, jakie 
mogą być wymagane do realizacji usług transgranicznych.

Prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych traktowane jest jako 
jeden z elementów zarządzania infrastrukturą, którym zajmują się zarządcy. 
W strukturze organizacyjnej największego polskiego zarządcy infrastruktury 
(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) zadanie to spoczywa na zespołach pracow-
ników inżynierii ruchu, zatrudnionych w sekcjach eksploatacji wchodzących 
w skład wszystkich dwudziestu trzech zakładów linii kolejowych.

Bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu kolejowego wymaga przygotowa-
nia i doskonalenia określonych kadr specjalistów. Oprócz wiadomości teore-
tycznych konieczne jest solidne przygotowanie praktyczne. Temu celowi mogą 
służyć odpowiednio wyposażone pracownie laboratoryjne, umożliwiające prak-
tyczne zapoznanie się z pracą posterunków technicznych na posterunkach ruchu. 
O możliwościach wykorzystania symulatorów w celu doskonalenia pracowników 
branży kolejowej, w tym w szczególności symulatorów pracy posterunków 
ruchu, traktuje m. in. referat [6].
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3. Ogólna charakterystyka laboratorium

Laboratorium inżynierii ruchu kolejowego (LIRK) ma za zadanie odwzoro-
wanie pracy na różnych posterunkach ruchu tworzących wirtualną sieć kolejową 
oraz na nadzorujących ich pracę stanowiskach dyspozytorskich. Celem ćwiczeń 
laboratoryjnych jest poznanie procedur związanych z bezpiecznym i sprawnym 
prowadzeniem ruchu kolejowego oraz efektywnym zarządzaniem sytuacją rucho-
wą na sieci kolejowej. Ogólną koncepcję tworzonego obecnie laboratorium jej au-
tor opisał w publikacji [2]. W niniejszym opracowaniu ograniczamy się do – two-
rzonej w pierwszej kolejności – warstwy podstawowej laboratorium, obejmującej 
symulatory różnego rodzaju posterunków ruchu, rozmieszczonych na wirtualnej 
sieci kolejowej. W dalszej kolejności – po pozyskaniu kolejnego pomieszczenia 
– zostanie uruchomiona warstwa nadrzędna (zdalnego sterowania i zarządzania 
ruchem), którą stanowić będą symulatory stanowisk dyspozytorskich dyspozyto-
rów odcinkowych, nadzorujących ruch pociągów na wyżej wymienionych poste-
runkach i tworzących wspólnie fragment dyspozytury zarządzającej ruchem na 
symulowanej sieci kolejowej.

Laboratoryjna sieć kolejowa obejmuje trzy powiązane ze sobą linie kolejowe, na 
których rozmieszczono łącznie dwanaście posterunków ruchu. Przyjęto, że wszyst-
kie symulowane posterunki wyposażone są w przekaźnikowe urządzenia sterowa-
nia ruchem typu E.

Dwutorowa linia nr 11 o długości 36,563 km wyposażona jest w półsamo-
czynną (jednoodstępową) blokadę liniową typu C. Na linii rozmieszczono kolejno: 
stację pośrednią A (km 0,000), posterunek odstępowy B (km 6,375), stację po-
średnią C (km 12,666), stację węzłową D (km 20,141), posterunek odgałęźny E 
(km 28,779) oraz stację pośrednią F (km 36,563). Założono, że na całej długości 
linii obowiązuje maksymalna prędkość rozkładowa 120 km/h.

Dwutorowa linia nr 22 o długości 25,679 km wyposażona jest w samoczynną 
(wieloodstępową) blokadę liniową typu Eac. Na linii znajdują się kolejno: stacja 
A (km 0,000), stacja węzłowa J (km 9,233), posterunek odgałężny G (km 17,456) 
oraz stacja K (km 25,679). Na szlaku A-J zaprojektowano pięć odstępów blokady 
trzystawnej, a maksymalna prędkość rozkładowa wynosi 120 km/h. Na pozosta-
łych dwóch szlakach znajduje się po sześć odstępów blokady czterostawnej, a mak-
symalna prędkość rozkładowa może osiągnąć 160 km/h.

Jednotorowa linia nr 33 o długości 39,999 km rozpoczyna się na posterun-
ku odgałęźnym E (km 0,000) i obejmuje kolejno: stację H (km 6,501), stację 
I (km 13,935), stację węzłową J (km 21,420), mijankę K (km 27,540), mijankę L 
(km 33,821) oraz stację węzłową D (km 39,999). Odcinek E – J wyposażony jest 
w samoczynną (wieloodstępową) trzystawną blokadę liniową typu Eac, a maksy-
malna prędkość rozkładowa wynosi 90 km/h. Odcinek J – D wyposażono w pół-
samoczynną (jednoodstępową) blokadę liniową typu C. Przyjęto, że maksymalna 
prędkość na tej linii wynosi 80 km/h.

Schemat omawianej wyżej laboratoryjnej sieci kolejowej przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Schemat sieci kolejowej tworzącej warstwę podstawową laboratorium inżynierii ruchu kolejo-
wego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 

Źródło: opracowanie własne
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4. Wyposażenie techniczne stanowisk laboratoryjnych warstwy podsta-
wowej (wirtualnych posterunków ruchu)

W pracowni zorganizowano dwanaście stanowisk laboratoryjnych dla studen-
tów, które oznaczono symbolami: student11 ¸ student16 oraz student21 ¸ stu-
dent26. Każde takie stanowisko (warstwy podstawowej) jest wyposażone w kom-
puter stacjonarny (PC) o następujących podzespołach:

• procesor: AMD APU A10-5800K, socket FM2, Quad-Core 3.8 GHz, L2 
Cache 4MB, 100W, BOX – jest to „czterordzeniowy procesor 64-bitowy 
przeznaczony dla komputerów stacjonarnych, o częstotliwości taktowania 
3.8 GHz (z technologią turbo do 4.2 GHz); posiada 4 MB pamięci podręcz-
nej L2 oraz gniazdo Socket FM2;

• karta graficzna: GigabyteRadeon R7 250X OC, 2GB GDDR5 (128 Bit), 
HDMI, 2xDVI, D-Sub – jest to karta graficzna oparta na chipsecie AMD 
Radeon R7 250X obsługująca złącze PCI Express 3.0, wyposażona w 2 GB 
pamięci RAM GDDR5 oraz chłodzona za pomocą radiatora i wentylatora; 
charakteryzuje się szyną danych 128 bit; grafika obsługuje standard Di-
rectX 11.1 oraz OpenGL 4.2;

• płyta główna: ASRock FM2A88X Extreme4+, A88X, Dual DDR3-2133, 
SATA3, RAID, ATX – jest to płyta główna obsługująca funkcje przyłączo-
nego procesora, obsługuje grafikę umożliwiającą pracę na czterech moni-
torach; obsługa RAID: 0, 1, 10, 5, kontrolery: USB 3.0, USB 2.0. Porty 
zewnętrzne: 10 portów USB, PCI-Express x16, PCI-Express x1, Serial ATA 
III (2), Serial ATA II (2); 

• karta sieciowa: zintegrowana z płytą główną, umożliwiająca pracę z prędko-
ścią 10/100/1000 Mbit/s;

• karta dźwiękowa: Realtek ALC892 – zintegrowana z płytą główną;
• pamięć operacyjna: GoodRam DDR3 8GB 1333 MHz - składa się z jed-

nej kości RAM o pojemności 8 GB, częstotliwość pracy pamięci wyno-
si 1333 MHz, pozwala osiągnąć prędkość transferu danych na poziomie 
10600 MB/s;

• dysk twardy: Western Digital Caviar Blue, 3.5”, 1TB, SATA/600, 
7200 RPM, 64 MB cache (WD10EZEX) - model ten oferuje 1 TB pojem-
ności, prędkość obrotowa wynosi 7200 RPM i jest wyposażony w 64 MB 
pamięci podręcznej (cache);

• napęd optyczny: LG SuperMulti SATA DVD+/-R24x, DVD+RW6x - jest 
to wewnętrzna nagrywarka m.in. płyt DVD-RW, podłączana do jednostki 
PC za pomocą interfejsu SATA. Charakteryzuje się maksymalną prędkością 
zapisu 24x dla DVD oraz 48x dla CD;

• obudowa: I-BOX COLORADO 806 USB/AUDIO – zawiera 2 wejścia 
USB (front);

• zasilacz: Take.me 600W ATX SILENT 120 mm – zasilacz o mocy 600 W, 
wyposażony jest w pasywny układ PFC i charakteryzuje się niezwykle dobrą 
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efektywnością; wentylator (120 mm) jest cichy i trwały, zapewnia doskonałe 
chłodzenie jednostki;

• klawiatura: Gembird USB KB-U-101 – przewodowa klawiatura USB, 
czarna;

• mysz: 4World BASIC2, USB, 800dpi – optyczna przewodowa mysz kom-
puterowa.

Na każdym stanowisku zainstalowano po trzy identyczne monitory ekranowe 
Philips LED 27” 273V5LHAB – z podświetleniem LED o przekątnej ekranu 27”; 
maksymalna rozdzielczość ekranu wynosi 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matry-
cy to 5 ms a jasność jest na poziomie 300 cd/m2. Sprzęt posiada złącze VGA, DVI-
-D, HDMI, wejście audio oraz gniazdo słuchawkowe, a w każdym z monitorów 
wbudowane są dwa głośniki o łącznej mocy 4 W.

Każde stanowisko laboratoryjne zostanie wyposażone w urządzenia łączności 
zapowiadawczej, umożliwiającej porozumiewanie się z dyżurnymi ruchu sąsiednich 
posterunków oraz – w dalszym etapie – w urządzenia łączności dyspozytorskiej, 
zapewniającej bezpośrednią łączność z właściwym dyspozytorem odcinkowym. Po-
nadto każde stanowisko zostanie zaopatrzone w komplet dokumentacji techniczno-
-ruchowej, obejmującej w szczególności egzemplarz regulaminu technicznego lub 
wyciągu z tego regulaminu, wybrane egzemplarze instrukcji wewnętrznych doty-
czących prowadzenia ruchu i obsługi urządzeń srk oraz zestaw stosownych druków 
dokumentujących pracę posterunku, do których należą w szczególności dzienniki 
ruchu, dzienniki rozmów telefonicznych, książki kontroli urządzeń srk itp.

Wszystkie stanowiska dyżurnych ruchu zostały zaprojektowane i wykonane 
zgodnie z zasadami ergonomii. Aranżacja pracowni pozwoliła na takie oddzielenie 
poszczególnych stanowisk, aby stworzyć wrażenie samodzielnej pracy na danym 
posterunku technicznym. Aktualny stan przykładowego stanowiska laboratoryj-
nego przedstawia rys. 2.

Rys. 2. Zdjęcie przykładowego stanowiska laboratoryjnego warstwy podstawowej w laboratorium in-
żynierii ruchu kolejowego WIL PK 

Fot. Autora
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5. Oprogramowanie laboratoryjnych posterunków ruchu i sieci kompu-
terowej

Oprogramowanie symulatora działa w oparciu o architekturę klient-serwer, 
z jedną aplikacją serwera symulacji, uruchamianą na stanowisku instruktora oraz 
łączącymi się z nią aplikacjami klientów, uruchamianymi na poszczególnych stano-
wiskach studentów. Wszystkie stanowiska laboratoryjne połączone są w zamknię-
tą sieć lokalną. Schemat tej sieci przedstawia rys. 2. Oprogramowanie opiera się na 
rozwiązaniach symulatora isdr [4] i rozwijane jest w języku Object Pascal.

Symulacja ruchu kolejowego i działania urządzeń srk na poszczególnych poste-
runkach odbywa się w aplikacjach klientów (symulatorów posterunków ruchu), 
natomiast aplikacja serwera odpowiada za konfigurację, uruchamianie i nadzoro-
wanie symulacji, a także przekazywanie komunikatów pomiędzy symulatorami 
sąsiadujących ze sobą posterunków ruchu. Dane aplikacji oraz posterunków ruchu 
zapisane są na komputerze stanowiska instruktora. Aplikacja serwera może być 
wykorzystana jako interfejs instruktora, który może nadzorować symulację i inge-
rować w jej przebieg.

Na stanowiskach laboratoryjnych odwzorowano urządzenia przekaźnikowe 
typu E oraz blokady liniowe - półsamoczynne typu C, a także samoczynne trzy- 
i czterostawne typu Eac. Oprogramowanie symulatora każdego posterunku ruchu 
składa się z trzech warstw:

• symulacji urządzeń zewnętrznych i ruchu pojazdów, opierającej się na od-
wzorowanym z zachowaniem skali dwuwymiarowej planie układu torowe-
go, który jednocześnie może być wykorzystany jako podgląd rzeczywistych 
stanów urządzeń zewnętrznych oraz położenia taboru, wyświetlany na sta-
nowisku laboratoryjnym (podgląd sytuacji w terenie),

• symulacji warstwy zależności, która do działania wykorzystuje łatwo edyto-
walną tablicę zależności o formacie zbliżonym do typowych tablic zależności 
używanych w dokumentacji urządzeń srk, przez co może dodatkowo speł-
niać funkcję dydaktyczną; w warstwie zależności symulowana jest ponadto 
praca blokad liniowych,

• pulpitu nastawczego, stanowiącego interfejs do obsługi urządzeń stacyjnych 
i blokad liniowych.

Symulatory sąsiadujących posterunków ruchu powiązane są na poziomie ruchu 
pojazdów oraz działania blokad liniowych. Każdy symulator obejmuje urządzenia 
w obszarze własnego posterunku ruchu oraz fragmentów przylegających do niego 
szlaków lub odstępów. Obszary te podzielone są typowo na środku szlaków lub 
wybranych odstępów. Składy pociągów dojeżdżające do punktów styku pomiędzy 
obszarami symulacji przekazywane są do symulacji obsługującej sąsiedni obszar.

Blokady liniowe działają w układzie rozproszonym, w którym urządzenia blo-
kady na poszczególnych posterunkach ruchu lub samoczynnych posterunkach od-
stępowych stanowią odrębne moduły programowe, wymieniające pomiędzy sobą 
komunikaty blokowania, stanów sygnałów zależnościowych, itp. Umożliwia to 
podział urządzeń blokady na szlakach na poszczególne obszary symulacji, a ponad-
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to pozwala na prostą symulację niektórych usterek blokady poprzez przerwanie 
przekazywania komunikatów pomiędzy modułami.

Topografia wirtualnej sieci kolejowej (sąsiedztwo posterunków) zapisana jest 
w aplikacji serwera symulacji. W razie potrzeby może być ona łatwo zmieniona, 
dzięki czemu możliwe jest uruchomienie symulacji w ograniczonym zakresie lub ze 
zmienionym układem posterunków. Poza symulacją sieciową możliwe jest również 
uruchomienie symulatora wybranego posterunku ruchu w trybie indywidualnym, 
bez połączenia z serwerem symulacji ani aplikacjami sąsiednich posterunków ru-
chu. W trybie tym inicjowanie ruchu pociągów oraz obsługi blokad liniowych z są-
siednich posterunków dokonywane jest pomocniczymi funkcjami instruktorskimi, 
które zasadniczo nie są dostępne na stanowisku studenta.

Rys. 3. Schemat sieci komputerowej tworzącej warstwę podstawową laboratorium inżynierii ruchu 
kolejowego WIL PK 

Źródło: opracowanie własne

6. Podsumowanie

W publikacji przedstawiono wybrane informacje dotyczące laboratorium inży-
nierii ruchu kolejowego, które uruchamiane jest w Instytucie Inżynierii Drogowej 
i Kolejowej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Po ogólnej 
charakterystyce laboratoryjnej sieci kolejowej omówiono wyposażenie techniczne 
i oprogramowanie warstwy podstawowej laboratorium, obejmującej dedykowane 
studentom stanowiska laboratoryjne będące symulatorami różnych posterunków 
ruchu oraz stanowisko instruktorskie, obsługiwane przez prowadzącego zajęcia 
dydaktyczne.

Pracownia będzie wykorzystywana do prowadzenia wybranych zajęć dla stu-
dentów kierunku „transport” (głównie bloku dyplomowania „transport kolejo-
wy”) oraz kierunku „budownictwo” na specjalności „drogi kolejowe”. Dotyczy to 
w szczególności przedmiotów zawierających treści z zakresu techniki i organizacji 
ruchu oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
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PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA 
NA SIECI PKP PRZEDWSKAŹNIKA INFORMUJĄCEGO O 

ZWIĘKSZENIU PRĘDKOŚCI JAZDY 
Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU ETCS1

Streszczenie. Artykuł przedstawia koncepcję wprowadzenia do systemu sygnalizacji polskiej 
przedwskaźnika uzupełniającego informacje o warunkach jazdy na następnej drodze przebiegu. 
Przedstawiona została sytuacja bieżąca i problemy wynikające z braku proponowanego przed-
wskaźnika oraz zaprezentowano efekty i problemy związane z wprowadzeniem nowego elementu 
sygnalizacyjnego. Autorzy przedstawiają rozwiązania minimalizujące ingerencję w obecne prze-
pisy sygnalizacji polskiej.

Słowa kluczowe: wskaźnik, przedwskaźnik, stopnie prędkości, sterowanie ruchem kolejowym

1. Wstęp

Na skutek prowadzonych prac modernizacyjnych oraz działań polegających na 
zwiększeniu prędkości handlowej pociągów jak i skróceniu czasu przejazdu, w mo-
dernizowanych głowicach rozjazdowych stacji instaluje się rozjazdy o coraz więk-
szych promieniach. Doprowadziło to do tego, że obecna sygnalizacja stosowana na 
polskiej sieci kolejowej posiada mankamenty, które nie pozwalają jednoznacznie 
przekazać maszyniście niezbędnych informacji o prędkości, z jaką powinien pro-
wadzić pociąg. Autorzy artykułu przedstawiają koncepcję dodania przedwskaź-
nika informującego maszynistę o wyświetlonym wskaźniku W21 na następnym 
sygnalizatorze.

2. Stan obecny

Obecna sygnalizacja świetlna stosowana na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. przewiduje następujące stopnie prędkości: 40, 60, 100 km/h oraz prędkość 
maksymalna dozwolona na danej linii[6]. Stopnie te są niewystarczające i są uzu-
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pełniane przez wskaźnik W21, który przyjmuje postać tabliczki, bądź wskaźnika 
podświetlanego. Pierwsza wersja stosowana jest, gdy jazda spod semafora zawsze 
odbywa się ze zwiększoną prędkością. Druga zaś, gdy spod danego semafora moż-
liwa jest jazda z różnymi prędkościami. W przypadku, gdy pociąg rusza spod se-
mafora znajdującego się na początku drogi jazdy, w skład której wchodzi rozjazd 
umożliwiający jazdę z prędkością wymagającą zastosowania wskaźnika W21 
i ograniczający prędkość dla danej drogi przebiegu, maszynista za pośrednictwem 
sygnalizatora ze wskaźnikiem W21 otrzyma informację, z jaką prędkością powi-
nien jechać. Problematyczne jest przekazanie maszyniście informacji o prędkości 
na rozpatrywanym wyżej semaforze w chwili mijania poprzedzającego go sygnali-
zatora (semafora półsamoczynnego, tarczy ostrzegawczej, ostatniego semafora od-
stępowego trój- i czterostawnej blokady liniowej) pełniącego w stosunku do niego 
rolę tarczy ostrzegawczej.

3. Przykład rozwiązania - system niemiecki

Niemiecki system sygnalizacji „Ks” (Kombinationssignal) przewiduje umiesz-
czanie dwóch wskaźników determinujących prędkość [1]. Jeden ostrzegający 
o ograniczeniu prędkości na drugiej drodze jazdy, który można określić jako przed-
wskaźnik, oraz drugi, określający prędkość na pierwszej drodze jazdy. Przedwskaź-
nik umieszczony jest powyżej świateł sygnalizatora, natomiast wskaźnik podno-
szący prędkość jest umieszczany, analogicznie jak w polskim systemie sygnalizacji, 
poniżej świateł sygnalizatora. Charakterystyczną różnicą, odróżniającą niemiecki 
wskaźnik od polskiego, jest kolor. Niemiecki zarządca infrastruktury w swoich 
wymaganiach dla sygnalizacji przyjął kolor pomarańczowy dla cyfr wskaźnika od-
powiadającego polskiemu wskaźnikowi W21.

4. Wskaźnik W21

Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w instrukcji sygnali-
zacji [4] definiuje (w §16 punkt 24) wskaźnik W21 jako „Wskaźnik podwyższenia 
prędkości wyświetlony razem z sygnałem na semaforze oznacza, że jazda za tym semaforem 
może odbywać się z prędkością określoną przez wskaźnik” [4]. Wskaźnik ten umieszcza-
ny na maszcie sygnalizatora oznacza możliwość jazdy z prędkością nie wyższą, niż 
definiowana przez ten wskaźnik.

Autorzy artykułu na potrzeby przestawienia problemu braku przedwskaźni-
ka w polskim systemie sygnalizacji kolejowej obrazują przykładową stację Cis, na 
której zabudowane są dwa rozjazdy o niestandardowych prędkościach na kierunek 
zwrotny, tj. 130 km/h i 80 km/h. Na potrzeby analizy przypadku pominięte zosta-
ły pozostałe urządzenia przytorowe. Linią pogrubioną oznaczona została ułożona 
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droga przebiegu oraz na uproszczonym wykresie prędkości, wskazania sygnali-
zatorów. Przedstawiony przypadek obrazuje, że w przypadku jazdy na kierunek 
zwrotny, na każdym z rozjazdów, tzn. ze stacji Buk do stacji Las, mimo zastosowa-
nia nowoczesnych rozjazdów, maszynista prowadząc pojazd trakcyjny, w oparciu 
o wskazania sygnalizatorów i znajomość szlaku, nie wykorzystuje w pełni możli-
wości układu torowego. Co więcej w przypadku ułożenia rozkładu jazdy na grani-
cy przepustowości linii i stacji, możliwe jest, że w przypadku jazdy „zachowawczej” 
dochodzić będzie do powstawania zatorów i generowania niewielkich opóźnień. 
Można domniemywać, że znając szlak i w przypadku dobrej widoczności, maszyni-
sta będzie prowadził pojazd z maksymalną dozwoloną przez wskazania sygnaliza-
torów prędkością. Niemniej wskazania sygnalizatorów winny jednoznacznie defi-
niować warunki jazdy. Uproszczony plan schematyczny i wykres prędkości zostały 
przedstawione na rys. 1.

Rys. 1. Uproszczony plan schematyczny i wykres prędkości przykładowej stacji Cis, na której zastosowa-
no wskaźnik W21

Źródło: opracowanie własne

Maszynista widząc sygnał Os3 tarczy ostrzegawczej w postaci jednego światła 
zielonego migającego, oznaczającego „Semafor, do którego się tarcza odnosi, wskazuje 
sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h” [4], wdroży ha-
mowanie, aby przed sygnalizatorem wjazdowym B uzyskać prędkość 100 km/h. 
Wskazanie to uzależnione jest od wyświetlonego pasa zielonego, który podnosi 
prędkość do 100 km/h. Maszynista w odległości widoczności wskazań sygnaliza-
tora wynoszącej dla prędkości 160 km/h [5] około 530 m, po zinterpretowaniu 
wskazań sygnalizatora mógłby rozpocząć przyśpieszanie. Na rys. 1 można zaobser-
wować, że maszynista nie uzyskał poprzez wskazanie tarczy ToB informacji o wy-
świetlonym wskaźniku W21 z liczbą 13, podnoszącym dodatkowo prędkość do 
130 km/h. Maszynista dojeżdżając wobec tego do sygnalizatora wjazdowego B, 
w przypadku ułożonej drogi przebiegu na tor przeciwny do zasadniczego w kie-
runku stacji Dąb, mógłby rozpocząć przyśpieszanie do prędkości wskazywanej 
przez sygnalizator wjazdowy (przy założeniu, że na semaforze wyjazdowym W, 
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został wyświetlony sygnał umożliwiający kontynuowanie jazy z prędkością mak-
symalną). Jednak w rozważanym przypadku, maszynista na semaforze B zobaczy 
sygnał S8 ze wskaźnikiem W21 oznaczający zezwolenie na jazdę z prędkością nie 
większą niż 100 km/h, podniesioną przez wskaźnik W21 do 130 km/h oraz, że na-
stępny semafor nadaje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nie większą niż 40 
lub 60 km/h. Podobnie jak poprzednio, maszynista nie otrzymuje pełnej informacji 
o wskazaniach następnego sygnalizatora. Informacja o zezwoleniu na jazdę z pręd-
kością nie większą niż 40 lub 60 km/h wymusza na maszyniście wdrożenie hamo-
wania do zdefiniowanej przepisami prędkości. Przyśpieszenie do 80 km/h możliwe 
jest od momentu uzyskania widoczności sygnalizatora i zinterpretowaniu przez 
maszynistę wskazań. Podobnie maszynista mógłby ograniczyć hamownie przed 
semaforem B po dostrzeżeniu i zareagowaniu na wyświetlony wskaźnik W21.

W przypadku nowoczesnych pojazdów pasażerskich (EZT), parametry przy-
śpieszenia i opóźnienia, umożliwiają uzyskanie wymaganej prędkości na relatyw-
nie krótkiej drodze, o tyle w przypadku starszych, cięższych pojazdów jak i pocią-
gów towarowych, hamowanie powoduje powstawanie większych strat energii oraz 
większego zużycia elementów układu hamulcowego pojazdu trakcyjnego.

5. Wskaźnik W21 w systemie ETCS poziomu 1

W przyjętym programie wdrażania ERMTS [3] na polskiej sieci kolejowej, 
przewiduje się, że część linii kolejowych zostanie wyposażone w system ETCS po-
ziomu 1. W systemie tym informacja o wskazaniach sygnalizatora przekazywana 
jest przez balisy umieszczone w torze. Zastosowane w Polsce do tej pory rozwiąza-
nie pozwala na pobieranie przez koder LEU, a następnie po przetworzeniu w tele-
gram na wysyłanie poprzez balisę do pojazdu, wyłącznie informacji wynikającej ze 
wskazania danego sygnalizatora powiązanego z danym koderem.

Załóżmy, że w rozpatrywanym wcześniej przypadku do urządzeń srk warstwy 
podstawowej zostały podłączone kodery LEU i balisy. Maszynista mijając tarczę 
ostrzegawczą wyświetlającą sygnał Os3 [4], uzyska na pulpicie ETCS (tzw. HMI) 
informacje o wskazaniach sygnalizatora oraz rozpocznie się nadzór nad hamowa-
niem do 100 km/h. Hamowanie zostanie odwołane w momencie minięcia balis 
umieszczonych przy sygnalizatorze wjazdowym B, ponieważ balisa przełączalna 
powiązana z tym sygnalizatorem przekazuje do kabiny również informację wyni-
kająca ze wskaźnika W21. W takiej sytuacji wprowadzony zostanie nadzór nad 
hamowaniem do prędkości wskazywanej przez sygnalizator wjazdowy B dla drogi 
jazdy za kolejnym sygnalizatorem (40 lub 60 km/h). Hamowanie do prędkości 
40 km/h dozorowane będzie do momentu dojazdu do sygnalizatora W, przy któ-
rym znajduję się balisa przełączalna. W konsekwencji może to powodować ogra-
niczenie przepustowości.

O ile w opisywanej sytuacji zaprezentowanej dla przypadku bez urządzeń 
ETCS, przedstawionej w rozdziale 4 maszynista ma możliwość przerwania ha-
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mowania na skutek reakcji na dostrzeżony sygnał sygnalizatora wyposażonego 
w wskaźnik W21, o tyle w sytuacji wyposażenia rozpatrywanego posterunku 
w urządzenia ETCS poziomu 1, nie będzie to możliwe. Jest to zjawisko zbieżne ze 
zjawiskiem braku możliwości zaprzestania hamowania i rozpoczęcia przyspieszania 
pojazdu zbliżającego się do sygnalizatora, na którym wskazanie zostało zmienione 
na zezwalające lub o wyższym stopniu prędkości. Opisywany problem rozwiąza-
łyby urządzenia aktualizujące w postaci pętli (euroloop) lub dodatkowych balis 
przełączalnych, znajdujących się pomiędzy rozpatrywanymi sygnalizatorami ToB, 
B i W[2].

ETCS poziomu 1, uzyskuje informacje na temat dozwolonych prędkości jazdy 
za każdym razem z określonego kodera LEU, który włączony jest w obwód świa-
teł określonego sygnalizatora. W zastosowanym rozwiązaniu nie ma możliwości 
pobierania przez dany koder dodatkowej informacji wynikającej z wyświetlonego 
wskaźnika na kolejnym - w drodze jazdy - sygnalizatorze. Przez to niemożliwe jest 
uzyskanie informacji o wyświetlonym na kolejnym sygnalizatorze wskaźniku W21 
bez zastosowania wyświetlanego przedwskaźnika. Problem ten mógłby zostać roz-
wiązany przez uzyskanie informacji o wskazaniach dwóch kolejnych sygnalizato-
rów, przy pobieraniu informacji bezpośrednio z nastawnicy, co opisano w artykule 
[2]. W takim przypadku balisy mogłyby przekazywać informacje o wyświetlonym 
wskaźniku W21, a nadzór nad hamowaniem byłby realizowany tylko do prędko-
ści podniesionej przez wyświetlony wskaźnik. Przy takim zastosowaniu pobierania 
informacji z nastawnicy, dla celów ETCS nie ma potrzeby stosowania przedwskaź-
nika.

6. Wskaźnik W21a

6.1. Idea wskaźnika

Na potrzeby zwiększenia możliwości przekazywania informacji przez sygnali-
zator autorzy artykułu proponują wprowadzenie do systemu sygnalizacji polskiej 
-przedwskaźnika - roboczo nazwanego wskaźnikiem W21a. Wskaźnik ten, wzo-
rem sygnalizacji niemieckiej, umieszczony byłby powyżej świateł sygnalizatora. 
Takie umieszczenie wskaźnika powinno być łatwo interpretowane przez maszy-
nistę, jako wskazanie „nad” światłem czerwonym, domyślnie interpretowanym 
przez maszynistę jako wskazanie odnoszące się do następnego sygnalizatora (przy 
wyświetlaniu sygnału składającego się z dwóch i więcej świateł). Proponuje się, 
aby przedwskaźnik wyróżniony był inną barwą, np. pomarańczową domyślnie ko-
jarzoną z ostrzeganiem.

Po wprowadzeniu przedwskaźnika do analizowanego przykładu, maszyni-
sta widząc wskazanie tarczy ostrzegawczej Os3+W21a wdrożyłby hamowa-
nie do 130 km/h, następnie widząc wskazanie sygnalizatora wjazdowego B 
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S8+W21+W21a rozpocząłby hamowanie do 80 km/h. Opisywana sytuacja zo-
stała przedstawiona na rys. 2 analogicznie jak na poprzedniej ilustracji.

Dzięki przekazaniu pełnej informacji o maksymalnej dopuszczalnej prędkości 
wskazywanej przez następny sygnalizator maszynista może precyzyjnie regulować 
prędkość, co powoduje: 

• zmniejszenie strat energii pochłanianej przez hamowanie;
• zmniejszenie zużycia elementów hamulcowych i zestawów kołowych;
• zwiększenie przepustowości stacji;
• dla pojazdów rozwijających prędkości maksymalne mniejsze niż prędkość 

wyświetlana przez wskaźnik nie zachodzi potrzeba hamowania.

Rys. 2. Scenariusz z użyciem wskaźnika W21a. Profil prędkości oznaczono linią pogrubioną. Linią 
cienką zaznaczono profil przeniesiony z rys. 1.

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik W21a należałoby uzależnić od wyświetlenia wskaźnika W21, do 
którego ten wskaźnik się odnosi oraz od wyświetlenia światła koniecznego do 
poprawnej interpretacji sygnału. Usterka wskaźnika powinna powodować wyga-
szenie przedwskaźnika, a usterka przedwskaźnika nie powinna powodować wy-
gaszenia sygnału zezwalającego na sygnalizatorze, na którym przedwskaźnik ten 
umieszczono.

Nowoczesne rozwiązania producentów wskaźników umożliwiają ich produkcję 
w postaci matryc LED, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie jednego przed-
wskaźnika W21a do przekazywania informacji o wyświetleniu różnych wskaź-
ników W21. Szczególnie pomocne może być to przy wyświetlaniu wskaźnika 
W21a dla jazdy po rozjeździe łukowym o niestandardowych promieniach, a więc 
i niestandardowych prędkościach jazdy.

6.2. Montaż wskaźnika

Kolejnym aspektem rozważanym przez autorów jest kwestia montażu przed-
wskaźnika. Obecnie stosowane konstrukcje masztów nie przewidują montażu 



75PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA NA SIECI PKP PRZEDWSKAŹNIKA...

elementów nad tarczą tłową sygnalizatora. Mocowanie powinno być tak skon-
struowane, aby spełnić wymagania skrajni kolejowej oraz zapewniać dostęp do 
komór sygnałowych sygnalizatora w stopniu nie mniejszym niż obecnie. Mon-
taż przedwskaźnika na maszcie sygnalizatora wysokiego wiąże się z koniecznością 
opracowania nowego sposobu mocowania. Problematyczne wydaje się być również 
przyjęcie jednoznacznego sposobu montażu przedwskaźnika na:

• masztach niskich, które obniżone są ze względu warunki lokalne bądź wi-
doczności;

• sygnalizatorach umieszczonych na bramkach sygnałowych;
• orazsygnalizatorach karzełkowych.
W przypadku sygnalizatorów na masztach niskich należałoby w miarę moż-

liwości zastosować dalsze obniżenie masztu sygnalizatora lub zaproponować 
umieszczenie przedwskaźnika po prawej stronie tarczy tłowej, powyżej poziomu 
komory światła czerwonego.

Pozostałe dwa przypadki wymagają zastosowania innego sposobu rozróżnie-
nia przedwskaźnika W21a od wskaźnika W21. Obecnie wskaźniki na bramkach 
sygnałowych umieszcza się powyżej komór sygnalizacyjnych. Dlatego umieszcze-
nie dodatkowego wskaźnika pełniącego funkcję przedwskaźnika, powyżej komór 
sygnalizacyjnych mogłoby powodować dezorientację i kłopoty z poprawną in-
terpretacją wskazań przez maszynistę. Autorzy zakładają, że przedwskaźnik wy-
różniony byłby inną barwą (pomarańczową) niż obecnie stosowane wskaźniki, co 
pozwoliłoby na poprawną interpretację wskazań. Jednak rozwiązanie polegające 
na „grupowym” umieszczaniu wskaźników odnoszących się do pierwszej i drugiej 
drogi jazdy wymaga dodatkowych badań, stwierdzających czy barwa oraz wskaza-
nie będzie poprawnie interpretowane z odległości wynikającej z drogi widoczności 
sygnalizatora. Takie samo rozwiązanie należałoby zastosować dla sygnalizatorów 
karzełkowych. Przykładowy sposób montażu przedwskaźnika przedstawiono na 
rys. 3. Rysunek przedstawia sposób montażu na maszcie wysokim i bramce sygna-
łowej. Propozycja montażu na sygnalizatorze karzełkowym nie jest prezentowana 
z względu na rzadkość stosowania sygnalizatorów półsamoczynnych karzełko-
wych.

Innym rozwiązaniem, ale pociągającym za sobą dodatkowe koszty i możliwe 
problemy związane ze spełnieniem wymagań skrajni kolejowej, jest umieszczenie 
wskaźników na bramkach sygnałowych poniżej komór sygnalizacyjnych.

W rozdziale 5 przedstawiono sposób działania systemu ETCS poziomu 1 oraz 
wynikające z tego ograniczenia w zakresie prowadzenia pojazdu trakcyjnego. Na-
leży odnieść się do kwestii powiązania urządzeń sygnalizacyjnych, a w tym przed-
wskaźnika W21a z urządzeniami ETCS. W przypadku montażu koderów LEU 
w obwód świateł z zainstalowanym przedwskaźnikiem W21a, nie zachodzi po-
trzeba stosowania dodatkowych urządzeń. Kodery LEU mają możliwość odczytu 
wskazania przedwskaźnika tak, jak i innych wskaźników i komór. Po wykryciu 
wyświetlenia przedwskaźnika koder LEU przekaże do balisy odpowiedni telegram, 
który odebrany przez pojazd trakcyjny wprowadzi dozorowanie hamowania do 
prędkości określonej przez przedwskaźnik.
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Rys. 3. Proponowany sposób montażu przedwskaźnika. A- na maszcie wysokim. B - na bramce sygna-
łowej. Pas świetlny koloru zielonego.

Źródło: opracowanie własne

7. Podsumowanie

Autorzy proponują uzupełnienie systemu sygnalizacji o nowy typ wskaźnika. 
Wskaźnik ten roboczo nazywany wskaźnikiem W21a służyłby jako tzw. Przed-
wskaźnik uprzedzający o wskazaniach wskaźnika W21. Dla rozróżnienia tych 
dwóch wskaźników proponuje się rozróżnienie poprzez umiejscowienie prze-
strzenne i kolor. Wskaźniki W21 zachowałyby dotychczasowe parametry, a przed-
wskaźnik wyróżniony byłby kolorem pomarańczowym, postrzeganym jako kolor 
„ostrzegawczy” oraz umiejscowienie powyżej świateł sygnalizatora. Proponowany 
przedwskaźnik wymaga uzależnienia od wyświetlenia wskaźnika W21.

Proponowane rozwiązanie upodabnia polski system sygnalizacji do niemieckie-
go systemu „Ks” jednocześnie pozostawiając cechy sygnalizacji OSŻD. Powstaje 
pytanie, czy wobec tego zasadne jest stosowanie tych dwóch sygnalizacji jedno-
cześnie. Korzyścią wynikającą z takiego rozwiązania jest pozostawienie większo-
ści urządzeń bez zmian przy wprowadzeniu przedwskaźnika. Przy większej liczbie 
sytuacji na sieci wykorzystujących przedwskaźnik, należałoby rozważyć zmianę 
systemu sygnalizacji na „Ks” lub jemu podobny.

Autorzy proponują dodanie nowego wskaźnika do instrukcji sygnalizacji PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. [4], poprzez dodanie w jej treści punktu „24.1 „Przed-
wskaźnik informujący o podwyższeniu prędkości” wyświetlony razem z sygnałem zezwalają-
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cym na semaforze oznacza, że jazda za następnym semaforem może odbywać się z prędkością 
określoną przez ten przedwskaźnik.”
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Streszczenie. Systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym (ksrk) zapewniają bez-
pieczne i efektywne prowadzenie ruchu kolejowego. Ich funkcjonalność oraz stopień integracji nie-
ustannie rośnie wraz z rozszerzaniem zastosowania techniki komputerowej i teleinformatycznej 
do realizacji ich zadań. W Zakładzie Sterowania Ruchem Wydziału Transportu Politechniki 
Warszawskiej od kilkudziesięciu lat są prowadzone badania i prace rozwojowe w tym kierunku. 
Jednym z nurtów tych badań jest modelowanie systemów ksrk w celu porządkowania i definiowa-
nia ich struktur i funkcjonalności w oderwaniu od konkretnych rozwiązań dostarczanych przez 
producentów. W związku z obecnie prowadzonymi i zapowiadanymi przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. inwestycjamimającymi na celu wdrażanie systemu ERTMS, jak również innymi 
rozwiązaniami wprowadzanymi w Metrze Warszawskim, naturalnym wydaje się rozszerzenie 
modelu warstwowego ksrko rozwiązania wynoszące funkcjonalność sterowania ruchem na pokład 
pojazdu trakcyjnego. Rozwiązania te w sensie technicznym nie są nowością, jednak nie doczekały 
się jeszcze uogólnienia w wymiarze modelowym. Niniejszy artykuł jest próbą wypełniania tej luki.

Słowa kluczowe: kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym, modelowanie, system pokła-
dowy

1. Wprowadzenie

Systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym (ksrk) są podstawowym 
narzędziem pracy personelu zarządcy infrastruktury w zakresie nadzoru nad ru-
chem pojazdów poruszających się po sieci kolejowej. W dobie intensywnego wkra-
czania techniki komputerowej w różne obszary ksrk w znacznym stopniu rośnie 
ich złożoność i stopień powiązań. W Zakładzie Sterowania Ruchem Wydziału 
Transportu Politechniki Warszawskiej od kilkudziesięciu lat są prowadzone bada-
nia i prace rozwojowe mające na celu porządkowanie i systematyczne podejście do 
definiowania struktur oraz funkcji ksrk poprzez modelowanie systemów tej klasy. 
Efektem tych prac jest model warstwowy ksrk.

Obecnie w Polsce zarówno na sieci kolejowej jak i w Metrze Warszawskim 
wprowadzane są rozwiązania zakładające przeniesienie pewnych funkcji sterowa-
nia do urządzeń pokładowych pojazdów. Ten kierunek rozwoju powinien znaleźć 
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odzwierciedlenie w modelu warstwowym. Zagadnienie to będzie omówione w ni-
niejszym artykule.

Jednym z rozwiązań, które posiada właściwości, istotne z punktu widzenia po-
ruszanego problemu jest Europejski System Sterowania Pociągiem ERTMS/ETCS. 
Część pokładowa tego systemu będzie stanowić przykład obrazujący prezentowa-
ne koncepcje.

2. Przegląd literatury

Prace Zespołu Sterowania Ruchem Kolejowym Wydziału Transpor-
tu Politechniki Warszawskiej związane z modelowaniem systemów ksrk były 
dokumentowane w wielu publikacjach. Przykładami są pozycje [1, 2, 6]. Sys-
tem ETCS, który w artykule jest wykorzystywany jako przykład, również jest 
przedmiotem wielu pozycji literaturowych, można tutaj wskazać choćby pozycje 
[3, 4]. W pozycji [5] można znaleźć podobne ujęcie zagadnienia do prezentowa-
nego modelu warstwowego.

3. Model warstwowy systemu ksrk

Kierowanie ruchem [1] to zbiór funkcji i czynności związanych ze śledzeniem 
i kontrolowaniem sytuacji ruchowej, wykrywaniem i rozwiązywaniem konfliktów 
ruchowych (wyznaczeniem kolejności jazdy pociągów, minimalizowaniem zakłó-
ceń ruchowych), realizowanych przez dyspozytora liniowego dla odcinka dyspo-
zytorskiego, a w ograniczonym zakresie również przez dyżurnego ruchu dla okrę-
gu sterowania (miejscowego lub zdalnego) i sąsiadujących okręgów sterowania. 
Z kolei sterowanie ruchem kolejowym [1] (srk), to regulowanie ruchu pojazdów 
z wykorzystaniem środków technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, spraw-
ności oraz niezawodności kolejowego procesu transportowego. Na srk składają się 
działania operacyjne wynikające z rzeczywistego lub planowanego ruchu pojazdów 
kolejowych, polegające na:

• podejmowaniu decyzji o przygotowaniu dróg przebiegu,
• dozorowaniu jazdy,
• kontrolowaniu zwolnienia przebiegu, ew. na podejmowaniu decyzji o doraź-

nym zwolnieniu przebiegu,
• przekazywaniu ww. decyzji do realizacji przez urządzenia zależnościowe 

i wykonawcze srk,
• rejestrowaniu jazdy (jeżeli nie jest to realizowane w urządzeniach pip),
• obsłudze innych urządzeń sterowanych,
• oraz funkcje i rozwiązania techniczne zapewniające realizację tych działań.
Wymienione zadania realizuje system kierowania i sterowania ruchem kolejo-

wym (ksrk). Uogólnieniem tego systemu jest model warstwowy ksrk [2]. Model 
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przedstawiony jest schematycznie na rys. 1. Składa się on z następujących pozio-
mów i warstw:

1) poziom zabezpieczenia ruchu,
a) warstwa wykonawcza,
b) warstwa zależnościowa,

2) poziom sterowania ruchem,
a) warstwa sterowania miejscowego,
b) warstwa sterowania zdalnego,

3) poziom kierowania ruchem,
a) warstwa przekazywania informacji o pociągu,
b) warstwa kontroli dyspozytorskiej

W poziomie zabezpieczenia ruchu realizowane są działania operacyjne, a także 
funkcje i działania techniczne mające na celu bezpieczny ruch pojazdów kolejo-
wych. Można w nim wyróżnić warstwę wykonawczą, czyli urządzenia wykonaw-
cze srk, ale też urządzenia wykrywania stanów awaryjnych taboru, urządzenia 
łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz telewizji przemysłowej itd. Drugą 
warstwą jest warstwa zależnościowa obejmująca urządzenia automatyki kolejowej 
zapewniające uzależnienie poleceń nastawczych od warunków ich realizacji.

Rys. 1. Schemat modelu warstwowego ksrk bez uwzględnienia poziomu pojazdu
Źródło: opracowanie własne

Drugim poziomem jest poziom sterowania ruchem umożliwiający podejmowa-
nie i realizowanie decyzji wynikających z planowanego lub rzeczywistego ruchu 
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pojazdów kolejowych. Obejmuje on warstwę sterowania miejscowego (ms), czyli 
„scentralizowanego sterowania ruchem poprzez oddziaływanie na urządzenia ze-
wnętrzne z wykorzystaniem urządzeń sterowania zlokalizowanych na sterowa-
nym posterunku, przewidujące możliwość bezpośredniego wglądu i ingerencji 
dyżurnego ruchu w sytuację ruchową”. Drugą warstwą jest warstwa sterowania 
zdalnego (zs), umożliwiająca „scentralizowane sterowanie ruchem poprzez od-
działywanie z nastawni zdalnego sterowania na urządzenia posterunku sterowa-
nego za pośrednictwem urządzeń zdalnego sterowania, zakładające całkowity 
brak możliwości bezpośredniego wglądu i ingerencji dyżurnego ruchu w sytu-
ację ruchową”.

Poziom kierowania ruchem (kr) to poziom zapewniający śledzenie i kontrolo-
wanie sytuacji ruchowej oraz rozwiązywanie konfliktów ruchowych. Działania te 
realizuje dyspozytor liniowy dla odcinka dyspozytorskiego oraz w pewnym zakre-
sie również dyżurny ruchu dla podlegającego mu i sąsiednich okręgów sterowania.

W poziomie kierowania ruchem wyróżnia się warstwę przekazywania informa-
cji o pociągach (pip), która obejmuje wzajemną wymianę informacji pomiędzy dy-
żurnymi ruchu oraz pomiędzy dyspozytorem liniowym i dyżurnymi ruchu. Poziom 
kr obejmuje również warstwę kontroli dyspozytorskiej zapewniającą scentralizo-
wane kierowanie ruchem pociągów na odcinku dyspozytorskim przez dyspozytora 
liniowego z użyciem urządzeń kontroli dyspozytorskiej.

4. Funkcje sterowania ruchem w urządzeniach pokładowych podsyste-
mu Sterowanie

Prowadzenie pociągu jest oparte o obserwację przez maszynistę wskazań sygna-
lizatorów lub sygnalizacji kabinowej i dostosowywanie parametrów ruchu pociągu 
(prędkości, przyspieszenia) do tych wskazań. Maszynista ponosi odpowiedzialność 
za ruch pociągu.

Pod terminem urządzeń pokładowych w kontekście sterowania ruchem należy 
rozumieć urządzenia, które współdziałają z urządzeniami przytorowymi w celu 
wspomagania maszynisty w bezpiecznym prowadzeniu pociągu.

Do momentu dopuszczenia na polskiej sieci kolejowej pociągów Pendolino (za 
wyjątkiem testów systemu ETCS na linii CMK i E30) w eksploatowanych pojaz-
dach trakcyjnych jedynym systemem pokładowym był czuwak aktywny, który 
współdziałał z systemem SHP. Taka konfiguracja pozwala na wymuszenie reak-
cji maszynisty przy zbliżaniu się do określonych sygnalizatorów oraz ich mijaniu. 
W przypadku braku reakcji, w sposób automatyczny wdrażane jest hamowanie.
Przy tak ograniczonej funkcjonalności rozwiązania te nie miały minimalne znacze-
nie z punktu widzenia ogólnego modelu systemu kierowania i sterowania ruchem 
i były zaliczane do urządzeń wykonawczych warstwy zabezpieczenia.

Sytuacja uległa zmianie w sposób znaczący po wprowadzeniu do eksploatacji 
pociągów wyposażonych w urządzenia pokładowe ETCS. W tym przypadku zna-
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czenie bezpośredniego oddziaływania na pojazd znacząco wzrasta. Moduły funk-
cjonalne urządzeń pokładowych ETCS zostały przedstawione na rys. 2.

Rys. 2. Schemat blokowy urządzeń pokładowych ETCS
Źródło: [3]

Sposób komunikacji urządzeń pokładowych z urządzeniami przytorowymi za-
leży od poziomu ETCS, a co za tym idzie od zaawansowania zastosowanych roz-
wiązań technicznych. Nie jest to jednak kluczowe dla sposobu pracy urządzeń po-
kładowych. (Więcej na temat różnic pomiędzy poziomami ETCS można przeczytać 
w [3, 4].) W każdym z przypadków system ETCS kontroluje aktualne zezwolenie 
na jazdę oraz aktualną prędkość w odniesieniu do prędkości dopuszczalnej. Pręd-
kość dopuszczalna jest wyliczana przez system ETCS na bieżąco w postaci tzw. 
krzywych hamowania. Nieprzestrzeganie przez maszynistę wyznaczonych ogra-
niczeń prędkości skutkuje ostrzeganiem go o przekroczeniu, a jeżeli ostrzeganie 
jest nieskuteczne wdrażane jest automatyczne hamowanie w celu dostosowania 
prędkości do bezpiecznej wartości.

Aktualne wartości dopuszczalne wyliczane są przez urządzenia pokładowe na 
podstawie zbieranych danych wejściowych o parametrach ruchu pociągu, aktual-
nego odcinka toru z zezwoleniem na jazdę oraz na podstawie danych statycznych 
opisujących układ torowy oraz pociąg. W odpowiednim cyklu dane wejściowe są 
przetwarzane.Wynikiprzetwarzania w postaci komunikatów przekazywane są ma-
szyniście lub w postaci poleceń do układu hamulcowego.

5. Rozszerzenie modelu warstwowego

Biorąc pod uwagę powyższe, model systemu ksrk postanowiono rozszerzyć 
o poziom pojazdu, w którym występują:

– warstwa urządzeń wykonawczych,
– warstwa pulpitu maszynisty,
– warstwa obliczeniowo decyzyjna.
Schemat modelu rozszerzonego o poziom pojazdu przedstawiony jest na rys. 3.
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Rys. 3. Schemat modelu warstwowego ksrk rozszerzonego o poziom pojazdu
Źródło: opracowanie własne

Zadaniem warstwy urządzeń wykonawczych jest:
• zebranie niezbędnych informacji wynikających z ruchu pociągu, które są 

potrzebne dla zadań warstwy obliczeniowo-decyzyjnej,
• wykonywanie poleceń mających wpływ na ruch pociągu,
• transmisja danych pomiędzy pojazdem a urządzeniami przytorowymi 

w sposób bezawaryjny i bezpieczny,
• wstępna interpretacja danych odbieranych z urządzeń przytorowych,
• przygotowanie do nadawania danych do urządzeń przytorowych,
• rejestracja parametrów ruchu pociągu,

Zadaniem warstwy pulpitu maszynisty jest:
• prezentacja parametrów jazdy pociągu,
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• prezentacja warunków zezwolenia na jazdę,
• ostrzeganie o niespełnieniu warunków bezpiecznego prowadzenia pojaz-

du,
• informowanie o wdrożeniu automatycznego hamowania,
• umożliwienie wprowadzania danych konfiguracyjnych pojazdu i obsłu-

gi,
• umożliwienie potwierdzania komunikatów,
• umożliwienie wydawania określonych poleceń.

Zadaniem warstwy obliczeniowo decyzyjnej jest:
• odbieranie danych niezbędnych do określenia warunków bezpiecznego 

ruchu pociągu,
• gromadzenie danych statycznych,
• wyznaczanie warunków bezpiecznego ruchu pociągu,
• generowanie poleceń zapewniających bezpieczny ruch pociągów.

Podobnie jak w przypadku dotychczasowej postaci modelu do poszczególnych 
warstw poziomu pojazdu wchodzą konkretne urządzenia. Posługując się przykła-
dem systemu ETCS można wskazać, że w skład warstwy urządzeń wykonawczych 
wchodzą:

– urządzenia dostarczające dane o pociągu i sytuacji ruchowej,
– urządzenia wykonujące polecenia sterujące,
– urządzenia transmisji tor-pojazd.
Do pierwszej grupy nalżą takie urządzenia jak odometr, moduł odczytu danych 

z balis, moduł odczytu danych z transmisji radiowej GSM-R, moduł kontroli cią-
głości składu, moduł pozycjonowania pociągu.

Urządzenia wykonujące polecenia sterujące to w przypadku systemu ETCS 
układ hamulcowy, który jest automatycznie włączany w przypadku potrzeby 
zmniejszenia prędkości pociągu. W innych systemach klasy ATC (ang. Automatic 
Train Control) do takich urządzeń mogą należeć również urządzenia rozruchowe 
i urządzenia umożliwiające zwiększanie prędkości jazdy.

Urządzenia transmisji tor-pojazd to anteny i współpracujące z nimi nadajniki 
oraz odbiorniki dostarczające bezpiecznego i sprawnego połączenia pomiędzy po-
jazdem a urządzeniami przytorowymi.

Do warstwy pulpitu maszynisty należą urządzenia sygnalizacji kabinowej oraz 
umożliwiające wprowadzanie parametrów istotnych dla zasad sterowania ruchem 
pociągu. W systemie ETCS taką funkcję pełni wyświetlacz dotykowy prezentują-
cy obraz o ściśle określonym wyglądzie i znaczeniu składowych symboliokreślany 
jako DMI (ang. Driver Machine Interface).

Najważniejszą z punktu widzenia bezpieczeństwa jest warstwa obliczeniowo 
decyzyjna. Należą do niej urządzenia, które odbierają wszystkie informacje do-
tyczące ruchu pojazdu, a także stanu urządzeń przytorowych srk, przetwarzają 
je, a następnie generują odpowiednie komunikaty do sygnalizacji kabinowej lub 
urządzeń wykonujących polecenia sterujące. W systemie ETCS taką funkcję pełni 
moduł EVC (ang. EuropeanVitalComputer), który wyznacza krzywe hamowania 
określające w danym momencie dopuszczalną prędkość oraz określają warunki, dla 
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których prowadzone będzie ostrzeganie maszynisty bądź wdrażane będzie hamo-
wanie. Są to operacje krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. W przy-
padku ETCS poziomu 2 i 3, kiedy linia kolejowa nie jest wyposażona w sygnaliza-
tory przytorowe, niepoprawne obliczenia mogą powodować zbyt duże opóźnienie 
w rozpoczęciu hamowania i przekroczenie granicy rzeczywistego zezwolenia na 
jazdę, a w rezultacie kolizję z przeszkodą. Taka sytuacja pozwala zauważyć, że war-
stwa obliczeniowo-decyzyjna ma zbliżony charakter do warstwy zależnościowej. 
W obu przypadkach funkcje realizowane przez systemy należące do tych warstw 
są odpowiedzialne zakontrolowanie warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu 
kolejowego, choć w innych obszarach. Urządzenia zależnościowe sterują urządze-
niami przytorowymi, natomiast urządzenia warstwy obliczeniowo-decyzyjnej ste-
rują ruchem pojazdu.

6. Podsumowanie

Systemy kierowania i sterowania ruchem zmieniają swoje oblicze. Następują 
zmiany technologiczne, gdzie coraz większą role odgrywają rozwiązania kompu-
terowe. Urządzenia tradycyjnie wchodzące w skład systemów ksrk jeszcze do nie-
dawana pozostające w izolacji, współpracują z innymi systemami, które wspierają 
ich działanie. Również zakres funkcjonalności ksrk się zwiększa. Przejawem tego 
procesu jest zwiększenie znaczenia urządzeń pokładowych pojazdów. W związku 
z tym do modelu warstwowego wypracowanego przez Zespół Sterowania Ruchem 
Kolejowym Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej dołączony został nowy 
element w postaci poziomu pojazdu i warstw: urządzeń wykonawczych, pulpitu 
maszynisty oraz obliczeniowo decyzyjnej. Przy okazji przeprowadzonych analiz 
można było zauważyć znaczne zwiększenie zbioru urządzeń określanych jako wy-
konawcze. Istnieje tutaj potrzeba dokładniejszej analizy i wprowadzenia kolejnych 
uogólnionych podwarstw dokładniej opisujących strukturę i funkcjonalność tego 
obszaru.
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WDROŻENIE SYSTEMU DO POMIARU SKRAJNI 
LINII KOLEJOWYCH ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

KODYFIKACJĄ LINII KOLEJOWYCH1

Streszczenie. Jednym z warunków zwiększenia automatyzacji zarządzania transportem 
intermodalnym i przewozem przesyłek z przekroczoną skrajnią ładunkową jest kodyfikacja linii 
kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od kilku lat prowadzi intensywne prace zmierzające 
do wdrożenia kodyfikacji na liniach kolejowych zarządzanych przez Spółkę. W artykule przedsta-
wione zostały wyniki kilkuletnich badań w zakresie mobilnych systemów pomiarowych skrajni linii 
kolejowych oraz budowy bazy danych i implementacji kodyfikacji linii kolejowych zgodnie z prze-
pisami zawartymi w Kartach UIC 502-2. Zaprezentowane zostały również efekty wdrożenia 
systemu pomiarowego oraz informatycznego systemu zarządzania procesem kodyfikacji. Głównym 
celem wykonanego w PKP Polskie Linie Kolejowe SA projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej 
metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej” było opracowanie 
technologii pozyskiwania modelu przestrzennego infrastruktury pasa kolejowego na bazie pomia-
rów laserowych, fotogrametrycznych, GPS oraz IMU (Inertial Measurement Unit) wykonanych 
z mobilnej platformy pomiarowej poruszającej się po torach z prędkością do 100 km/h. Główny-
mi wyzwaniami projektowymi były: wybór parametrów i konfiguracji sprzętowej dla mobilnego 
systemu do pomiaru skrajni linii kolejowych, opracowanie systemu informatycznego zarządzania 
procesem kodyfikacji oraz jego funkcjonalności w zakresie przetwarzania danych pomiarowych, 
zachowanie wymaganych dla pomiaru skrajni kolejowej dokładności systemu pomiarowego oraz 
optymalizacja przetwarzania terabajtowych plików obserwacyjnych. W trakcie realizacji zespół 
projektowy wielokrotnie weryfikował swoje pierwotne założenia. Niektóre funkcjonalności zostały 
dodane na podstawie uwag zgłaszanych przez użytkowników końcowych na przeprowadzonych 
szkoleniach. Wdrożenie systemu pomiarowego skrajni linii kolejowych jest niezbędne do utrzy-
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mania aktualnej i wydajnej bazy danych skrajni linii kolejowych. Otrzymane wyniki wskazują 
na potrzebę stworzenia systemu stacji referencyjnych pozycjonowania satelitarnego wzdłuż linii 
kolejowych. Niezbędna jest również ścisła współpraca z jednostkami prowadzącymi ruch kolejowy 
w celu zapewnienia optymalnego czasu przejazdu oraz zwrócenie szczególnej uwagi na planowanie 
tras pomiarowych w celu uniknięcia przestojów na trasie pomiaru. 

Słowa kluczowe: kodyfikacja linii kolejowych, skrajnia, mobilny skaning laserowy

Wstęp

Jednym z warunków zwiększenia przewozów ładunków transportem kole-
jowym jest kodyfikacja linii kolejowych dla potrzeb transportu intermodalnego 
i przewozu przesyłek z przekroczoną skrajnią ładunkową. W PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. od kilku lat trwają intensywne prace zmierzające do wdrożenia 
kodyfikacji linii kolejowych zarządzanych przez Spółkę.

Kodyfikacja jest to zbiór czynności zmierzających do zapisania w formie 
ośmiocyfrowego kodu przestrzeni skrajni linii kolejowych. Standard kodowania 
linii kolejowych określa karta UIC 502-2 [7]. Opisana procedura konturowa 
w ww. karcie jest rekomendowana do określenia zarówno kodu linii kolejowej jak 
i przesyłki. Ponadto opisane są procedury decydujące czy ładunek z zadanym ko-
dem może zostać przyjęty do przewozu przez odcinek trasy również opisany ko-
dem.

Rys. 1. Sektory w procedurze konturowej na tle międzynarodowej skrajni ładunkowej RIV 
(ograniczonej od dołu na wysokości 600[mm])

Źródło: [7]
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Podstawowym założeniem dla stosowania systemu kodowania odcinków linii 
kolejowych jest pełna i aktualna baza danych skrajni budowli linii kolejowych 
wprowadzonych do systemu, na podstawie której nadawane będą kody odcinkom 
linii kolejowych, wydawane zgody na przewóz przesyłek nadzwyczajnych i usta-
lane warunki przewozu tych przesyłek. Nie jest możliwe utrzymanie pełnej i ak-
tualnej bazy danych o skrajni budowli linii kolejowych bez sprawnego mobilnego 
systemu do pomiaru skrajni.

W grudniu 2009 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyła do Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek autorstwa Biura Nieruchomości 
i Geodezji Kolejowej (IGK) o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie inno-
wacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii 
kolejowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4-4.1 
(POIG) 2007-2013. Projekt uzyskał rekomendacje do otrzymania wsparcia i w 
listopadzie 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia.

W 2011 roku Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP Polskich Li-
nii Kolejowych przystąpiło do realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej 
metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej”.

Celem projektu było przeprowadzenie badań w etapie I, a następnie wdrożenie 
ich wyników w etapie II, mając na uwadze wymogi unijne dotyczące wprowadze-
nia na terenie kraju jednolitego informatycznego systemu zarządzania dla kodyfi-
kacji linii kolejowej.

Etap badawczy

Pierwszy etap projektu był typowo badawczy i dotyczył opracowania metodyki 
pozyskiwania danych oraz modelu przestrzennego infrastruktury pasa kolejowego 
o dokładności pozwalającej na pomiar skrajni budowli według standardów okre-
ślonych w kartach UIC oraz innych norm obowiązujących w Polsce. Jako podsta-
wę funkcjonowania tego modelu przewidziano przestrzenną bazę danych infra-
struktury kolejowej umożliwiającą kompilację, aktualizację i przetwarzanie – we-
dług ściśle określonych algorytmów – danych pozyskiwanych przy udziale różnych 
technik i metod pomiarowych, a także ich prezentację w przestrzeni wirtualnej.

Realizacja I etapu projektu odbyła się zgodnie z zaplanowanymi zadaniami, tj.:
– Pozyskanie danych fotogrametrycznych w zakresie modelowania prze-

strzennego skrajni budowli kolejowych,
– Opracowanie metodyki budowy przestrzennego modelu wektorowego in-

frastruktury kolejowej,
– Automatyczne teksturowanie elementów przestrzeni, opisujących skrajnie 

linii kolejowych,
– Opracowanie metodyki aktualizacji skrajni obiektów na liniach kolejowych,
– Opracowanie struktury przestrzennej bazy danych infrastruktury skrajni 

linii kolejowych,
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– Opracowanie metodyki wyznaczania kinematycznej skrajni ładunkowej,
– Interaktywne nadawanie kodu dla linii kolejowej,
– Opracowanie założeń i struktury informatycznego systemu zarządzania 

procesem nadawania kodów dla linii kolejowej.
Wymiernym efektem I etapu było przetestowanie dostępnych na rynku mo-

bilnych systemów pomiarowych oraz wskazanie parametrów i konfiguracji sprzę-
towej dla naziemnej mobilnej platformy pomiarowej poruszającej się z prędkością 
do 100 km/h, która umożliwia pomiar skrajni z wymaganą dokładnością. Ponadto 
opracowano prototyp informatycznego systemu zarządzania kodyfikacją linii kole-
jowych. System ten miał z założenia funkcjonować w oparciu o bazę danych prze-
strzennej infrastruktury kolejowej, której parametry powinny umożliwić import 
i kompilację pomiarów pozyskiwanych z różnych źródeł, ich aktualizację, przetwa-
rzanie według algorytmów zaprojektowanych na potrzeby pomiaru skrajni linii 
kolejowych, a także przestrzenną wizualizację wyników, z opcją interaktywnego 
precyzyjnego pomiaru szczegółów sytuacyjnych.

Etap wdrożeniowy

Wdrożenie projektu zostało podzielona na trzy części. Celem pierwszej czę-
ści była budowa i wdrożenie systemu pomiarowego skrajni na kolejowym pojeź-
dzie pomiarowym EM-120. Część druga obejmowała wdrożenie systemu infor-
matycznego dla analiz wyników pomiarowych skrajni pozyskanych z systemu 
pomiarowego z części pierwszej oraz dla prowadzenia procedur kodyfikacji linii 
kolejowych. Część trzecia obejmowała testowanie i wdrożenie całości systemów, 
w ramach których należało dokonać interaktywnej kodyfikacji dla fragmentu linii 
klejowej C-30/1 (odcinek linii nr 96 Tarnów – Muszyna).

System pomiarowy w oparciu o pojazd EM-120

Istotą pierwszej części było zainstalowanie urządzeń pomiarowych na pojeździe 
EM-120, używanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do pomiarów geome-
trii torów. Oba systemy pomiarowe, czyli nowy do pomiarów skrajni i istniejący 
do diagnostyki torów, należało zintegrować tak, aby wzajemnie się wspomagały.

W części tej dokonano zatem montażu systemu pomiarowego na platformie 
EM-120, a następnie wykonano jazdy testowe celem zbadania poprawności dzia-
łania systemu zarówno od strony sprzętowej jak i informatycznej. Wyzwaniem 
dla wykonawców projektu było zbudowanie systemu informatycznego do obsługi 
i integracji wszystkich urządzeń pomiarowych.

Zgodnie z założeniami etapu I system pomiarowy został wyposażony w dwa skanery, 
cztery kamery do kolorowania chmury punktów oraz moduł fotogrametryczny (dwie 
kamery na podczerwień) mający możliwość pozyskiwania danych w trybie nocnym.
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Wykonawca dodatkowo zobowiązany był do opracowania procedur kalibracji 
takiego systemu pomiarowego. Urządzenia pomiarowe zostały również zintegro-
wane z istniejącym sprzętem pomiarowym zainstalowanym na pojeździe EM-120, 
tj. systemem do pomiaru geometrii toru tak, aby wyniki podawane zostały we 
wspólnym układzie związanym z osią toru. Ponieważ pojazd EM-120 posiadał tzw. 
licznik drogi w postaci encodera, wymogiem było, aby platforma skanująca była 
„dowiązana” do tego licznika z racji faktu, że operator systemu musi mieć moż-
liwość wykonywania korekty licznika drogi. Kolejnym wymogiem było, aby sys-
tem do pomiaru geometrii toru miał możliwość niezależnego działania względem 
systemu do pomiaru skrajni, co dawało pewną niezależność pracy obu systemów 
i dzięki temu system pomiarowy stawał się bardziej uniwersalny.

Zintegrowany system zainstalowany na pojeździe EM-120 w czasie wykony-
wania pomiarów testowych pokazano na rys. 2 i 3.

 
Tabela 1. Wybrane parametry techniczne systemu pomiarowego oraz kamer NIR

2 Skanery 
maksymalna	efektywna	szybkość	pomiaru 1100	000	pomiarów/sek.

	(2	x	550	000	pomiarów/sek.)
minimalny	zakres	pomiaru 1,5	m
dokładność 8 mm
Precyzja 5	mm

IMU/GNSS
pozycjonowanie	(bezwzględne) typ.	20	–	50	mm
pozycjonowanie	(względne) typ.	10	mm
Roll	&	Pitch 0,005	0

Heading 0,015	0

4 Kamery CS6
rozdzielczość 2452	x	2056	(H	xV)
wielkość	piksela 3,45	mm
typ	sensora 2/3’’	kolor	CCD
Pole	widzenia 80	0	x	65	0 
Ekspozycja	 38	µs	do	60	s

2 Kamery Basler NIR 
rozdzielczość 2048	x	2048	
wielkość	piksela 5.5	µm
Spektrum rejestracja	powyżej	780	nm
typ	sensora CMOS
Filtr IR	Longpass	-	850nm

 
Umiejscowienie systemu musiało spełniać dodatkowe wymagania, tj. możliwość 

pomiaru w czasie jazdy zarówno w przód jak i do tyłu. Bezpieczna konstrukcja (rys. 2 
i 3) umiejscowiona na zewnątrz pojazdu miała zapewnić możliwość trwałej i stabilnej 
instalacji na czas pomiaru systemu skanującego, georeferencyjnego, fotogrametrycz-
nego, a wewnątrz pojazdu – systemu do sterowania urządzeniami i rejestracji danych.
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Rys. 2. Budowa systemu pomiarowego 
Źródło: [2]

Rys. 3. Widok pojazdu EM-120 z zainstalowanymi urządzeniami pomiarowymi (widok z przodu) 
Źródło własne
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Istotny elementem systemu pomiarowego jest oprogramowanie integrujące 
dane, a pozwalające na:

-	 wyrównanie GNSS/INS dla co najmniej kilku stacji referencyjnych,
-	 obliczenie współrzędnych XY punktów pozyskanych metodą skaningu la-

serowego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL 1992 i PL 
2000 oraz wysokości H w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH [8],

-	 obliczenie elementów orientacji wewnętrznej i zewnętrznej dla poszczegól-
nych zdjęć.

Na podstawie wykonanych testów potwierdzono, że zachowanie odpowiedniej 
dokładności przez system pomiarowy wymaga uwzględnienia stacji bazowych (re-
ferencyjnych) GNSS. 

Częściowym rozwiązaniem tego problemu wydaje się wykorzystanie sieci stacji 
bazowych istniejących w Polsce np. ASG-EUPUS, czy sieci stacji referencyjnych 
zakładanych przez firmy prywatne. Gęstość tych powierzchniowych sieci na dzień 
dzisiejszy również nie jest zadowalająca i nie uwzględnia topologii sieci linii kole-
jowych.

Stąd najlepszym rozwiązaniem wydaje się stworzenie systemu stacji referencyj-
nych na trasie linii kolejowych.

W przypadku realizacji pomiarów związanych ze skrajnią linii kolejowej klu-
czowym układem współrzędnych jest układ osi toru. Wszystkie pomiary zatem 
muszą być ostatecznie podawane u układzie osi toru, uwzględniając również jazdę 
oraz pochylenia przesyłki na łukach (rys. 4 i 5). Wymaga to dodatkowych obliczeń 
uwzględniających te parametry. To odróżnia projekt kodyfikacji od typowego pro-
jektu geodezyjnego, gdzie definiujemy układ współrzędnych związany z terenem. 
Na rys. 4 i 5 przedstawiono geometrię przesyłki poruszającej się na łuku.

Rys. 4. Przesyłka na łuku 
Źródło: [4]

1 – normalna (prostopadła) do powierzchni 
ruchu

2 – środkowa pudła wagonu przechylonego
C – środek ciężkości wagonu
d - nachylenie prostej przechodzącej przez 

główki szyn
hc – wysokość środka ciężkości od prostej 

przechodzącej przez główki szyn
h - kąt przechyłu wagonu z uwagi na ugięcie 

na sprężynach w stosunku do środkowej 
wagonu na przechyłce
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a – odległość pomiędzy osiami wózków (czopami skrętu)
na – odległość punktu badanego na zewnątrz osi wózka
n

i
 – odległość punktu badanego między osiami wózków

dga – przesunięcie od osi toru punktu n
a

dgi – przesunięcie od osi toru punktu n
i

p – odległość pomiędzy osiami kół w wózku
Rys. 5. Problem jazdy „po łuku” 

Źródło: [4]

Należy wspomnieć, że zapis danych pomiarowych musi być powiązany z nu-
merem linii kolejowej, numerem toru, kilometrem toru i danymi o geometrii 
toru wyznaczonymi z systemu do pomiaru geometrii torów oraz z obowiązują-
cymi instrukcjami funkcjonującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i normą 
PN EN 15273 [4, 5, 6], uwzględniając m.in. stabelaryzowane wartości odchyleń 
eksploatacyjnych i odpowiednich dodatków.

Analiza dokładności systemu pomiarowego

Badanie dokładności względnej chmur punktów pozyskanych za pomocą syste-
mu pomiarowego skrajni budowli przeprowadzono z wykorzystaniem technologii 
naziemnego skaningu laserowego. Testy zostały wykonane przy różnych prędko-
ściach pomiarowych: 20 km/h, 60 km/h i 80 km/h. W celu analizy dokładności 
względnej dokonano pomiaru fragmentu stacji Ożarów Mazowiecki, gdzie zało-
żono trzy stanowiska pomiaru referencyjnego, którym był naziemny skaning lase-
rowy. Jako elementy porównawcze wykorzystano peron stacji, kładkę nad stacją 
oraz torowisko. Poniżej przedstawiono przykłady widoków przekrojów z chmury 
punktów.
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Pomiar naziemnym skanerem laserowym

Rys. 6. Profil skraju peronu – wykonany pomiarem naziemnym z widoczną tarczą usytuowaną na 
metalowym profilu nad barierką ochronną 

Źródło: [1]

Pomiar mobilny z prędkością 20 km/h

Rys. 7. Profil skraju peronu – wykonany pomiarem mobilnym z prędkością 20 km/h z widoczną tarczą 
usytuowaną na metalowym profilu nad barierką ochronną 

Źródło: [1]

Pomiar mobilny z prędkością 60 km/h

Rys. 8. Profil skraju peronu – wykonany pomiarem mobilnym z prędkością 60 km/h z widoczną tarczą 
usytuowaną na metalowym profilu nad barierką ochronną 

Źródło: [1]

Pomiar mobilny z prędkością 80 km/h.

Rys. 9. Profil skraju peronu – wykonany pomiarem mobilnym z prędkością 80 km/h z widoczną tarczą 
usytuowaną na metalowym profilu nad barierką ochronną 

Źródło: [1]
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W wyniku dokonanej analizy jednoznacznie stwierdzono, iż usytuowanie ska-
nerów pod kątem powoduje, iż prędkość przejazdu nie wpływa na ewentualność 
pominięcia elementów o cienkiej strukturze. Prędkość wpływa natomiast na gę-
stość chmury punktów oraz na odległość pomiędzy punktami chmury.

Tabela 2. Tabela przedstawiająca zależność średnich błędów pomiaru w zależności od prędkości systemu 
pomiarowego

Prędkość 80 km/h Prędkość 60 km/h Prędkość 20 km/h
Wartość	średnich	błędów	pomiaru	

[mm] 5 5 2

System informatyczny

W docelowej wersji systemu informatycznego konieczne było uwzględnia-
nie różnych dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na wynik końcowy 
(m.in. jazda po łukach czy zachowanie się przesyłki na łuku).

Dane pozyskane w procesie pomiarowym są gromadzone w tzw. Kodyfikacyj-
nej Bazie Danych – KBD, która składa się z bazy analitycznej oraz operacyjnej. 
Zadaniem tej pierwszej jest przetwarzanie i wizualizacja chmury punktów zebra-
nych przez platformę pomiarową, a także redukcja dużej ilości danych do postaci 
kodów oraz przekrojów 2D. Natomiast zadaniem bazy operacyjnej jest przecho-
wywanie danych oraz ich prezentacja dla użytkowników końcowych.

Warto nadmienić, że pomiar odcinka 100 km (a więc godzina jazdy przy pręd-
kości 100 km/h) rejestruje około 600 GB danych (chmura punktów z dwóch ska-
nerów plus obrazy z 6 kamer). Świadczy to jak duże zbiory danych zostaną zareje-
strowane i przechowane w bazie.

System informatyczny zbudowano na bazie danych Oracle 11g R2 z dodat-
kiem Oracle Spatial tak, aby spełniał wymogi koncepcyjne zgodne z wynikami 
projektu z etapu I. Jedną z istotniejszych możliwości bazy jest integracja powsta-
łego systemu z istniejącymi już w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bazami: POS 
(Prowadzenie Opisu Sieci) oraz SILK (System Informacji dla Linii Kolejowych). 
Integracja polegała na synchronizacji wspólnych danych, co zostało wykonane, 
a co ma bardzo duże znacznie dla rozwoju tego systemu w przyszłości. Z założenia 
system miał służyć projektowi kodyfikacji linii kolejowych zgodnie z wytycznymi 
w karcie UIC 502-2.

Powstały system zapewnia budowanie kodów makro, kontrolę ich poprawności 
a także ich składanie oraz wizualizację odpowiadającym im konturom za pomocą 
obiektów Oracle Spatial. Zmiana geometrii taboru względem osi toru wynikająca 
z jazdy na przechyłkach i na łukach wymaga uwzględniania przy określaniu skraj-
ni tzw. odchyleń eksploatacyjnych. W związku z odchyleniami eksploatacyjnymi 
należało dostosować procedurę wyszukiwania na trasie przejazdu miejsc z ogra-
niczeniami prędkościowymi (mniejsze odchylenie eksploatacyjne umożliwiłoby 
przyjęcie przesyłki do przejazdu).
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System umożliwia również podział linii kolejowej na sekcje tak, aby uwzględ-
niać np. przejazd przesyłki przez stację kolejową, gdzie jest kilka lub kilkanaście 
torów. W trakcie budowy systemu poszukiwano prostej dla użytkownika interpre-
tacji wyników analiz. Zdecydowano, że pokazywanie miejsc kolizyjnych będzie sy-
gnalizowane graficznie przy pomocy wykresu słupków składających się z różnych 
kolorów przynależnych do odpowiednich sektorów.

Przykład działania aplikacji pokazano na rys. 10 i 11. Słupki na wykresie ob-
razują prawdopodobieństwo napotkania kolizji (tj. naruszenia przestrzeni analizo-
wanej skrajni przez elementy infrastruktury kolejowej lub roślinność) w poszcze-
gólnych sektorach (rys. 10 – lewy dolny róg – objaśnienie kolorów przypisanych 
do poszczególnych sektorów).

Rys. 10. Widok okna aplikacji w trakcie wyświetlania fragmentu trasy (zdjęcie, obrys skrajni oraz 
wybrany fragment chmury punktów oraz poniżej informacja o sektorach kodujących i pionowe słupki 

mówiące o możliwości kolizji)

Rys. 11. Widok okna aplikacji w trakcie wyświetlania fragmentu trasy (zdjęcie w podczerwieni, obrys 
skrajni oraz wybrany fragment chmury punktów), poniżej pionowe słupki mówiące o możliwości kolizji
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Idea weryfikacji kolizji

Istotą systemu kodyfikacji jest w pierwszej kolejności automatyczne zweryfi-
kowanie potencjalnych miejsc kolizyjnych za pomocą prostej, a jednocześnie sku-
tecznej metody. Na rys. 10 (lewy dolny róg) pokazano ideę weryfikacji kolizji. Jak 
wspomniano powyżej, sektorom kolizyjnym w kodowaniu przydzielono różne ko-
lory. To ułatwia szybką weryfikację, gdzie należy szukać kolizji. Wykres słupkowy 
po prawej stronie u dołu, pokazuje jakie jest prawdopodobieństwo występowania 
kolizji oraz sektory, w których tej kolizji należy się spodziewać. Wysoki słupek 
oznacza, że odległości od sygnalizowanej przez system kolizji są duże. Brak jakie-
goś koloru w słupku oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji w sektorze.

Po wykryciu kolizji należy uruchomić proces ich weryfikacji, który polega na ana-
lizie dziesięciometrowych odcinków kolizyjnych. Analiza wykonywana jest w oparciu 
o dane pomiarowe wyświetlane w oknach Przekrój 2D, Zdjęcia/Animacja i Chmura 
Punktów. Do analizy należny wykorzystać chmurę punktów oraz zdjęcia z kamery, 
na których najlepiej widoczna jest kolizja. Weryfikacja oprócz wizualnej oceny obiek-
tu kolizyjnego pozwala na wykonanie pomiaru odległości. Wynikiem przeprowadzo-
nej weryfikacji jest określenie rodzaju obiektu powodującego kolizje oraz stwierdze-
nie czy jest to element, który rzeczywiście uniemożliwia przewóz przesyłki.

Aktualizacja bazy danych 

Osobnego zagadnienia wymagało zaprojektowanie schematu aktualizacji bazy 
danych zasilanej pomiarami wieloczasowymi. Fragment nieaktualnej chmury 
punktów musi zostać zastąpiony w bazie nowymi danymi. Na rys. 12 pokazano 
kolejne fazy przebiegu tego procesu.

Rys. 12. Proces aktualizacji danych w bazie 
Źródło: [3]
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Rys. 13. Przykład aktualizacji danych – ciemniejsze punkty na przekroju 2D oznaczają nowe dane, na 
chmurze punktów (zdjęcie środkowe) nowe dane są kolorem białym

Rysunek 13 przedstawia, jak praktycznie odbywa się proces aktualizacji danych. 
Widzimy, że po nałożeniu nowej chmury punktów pojawiają się nowe miejsca koli-
zyjne. System po zrobieniu aktualizacji bierze pod uwagę nowe dane i wskazuje te 
miejsca, które należy przeanalizować. Jeśli widok chmury punktów nie wystarcza 
do oceny kolizji, wtedy jako materiał pomocniczy można wykorzystać zdjęcia.

W przyszłości można rozbudować system o możliwość pomiaru „nowych” ele-
mentów bezpośrednio na chmurze lub zdjęciach.

Wnioski i podsumowanie

Wdrożony system pomiarowy skrajni linii kolejowych jest niezbędny do utrzy-
mania aktualnej i wydajnej bazy danych skrajni linii kolejowych oraz automa-
tyzacji obsługi przewozów ponadgabarytowych. Otrzymane wyniki pomiarowe 
wskazują na potrzebę:

-	 stworzenia systemu stacji referencyjnych pozycjonowania satelitarnego 
wzdłuż linii kolejowych,

-	 badanie możliwości redukcji wpływu inicjalizacji kinematycznej urządzeń 
żyroskopowych na dokładność wyznaczenia współrzędnych chmury pun-
ków,

-	 adaptacji metod pomiaru nowych elementów skrajni bezpośrednio na 
chmurze w miarę rozwoju automatyzacji przetwarzania pomiarów lasero-
wych (teksturowanie).

Niezbędna jest również ścisła współpraca z jednostkami prowadzącymi ruch 
kolejowy w celu zapewnienia optymalnego czasu przejazdu oraz zwrócenie szcze-
gólnej uwagi przy planowaniu tras pomiarowych, w celu uniknięcia przestojów na 
trasie pomiaru, obniżających uzyskane dokładności, wynikające ze specyfiki ini-
cjalizacji kinematycznej, czyli prawidłowego ustawienia żyroskopów. Należy tak 
wybierać odcinki, aby mieć czas na inicjalizację kinematyczną w momencie do-
jazdu na miejsce wykonywania pomiarów. Wielokrotnie będzie to niemożliwe, ze 
względu na specyfikę ruchu kolejowego.



102 Leszczewicz Z., Warda A., Mikrut S., Pyka K., Tokarczyk R.

Bibliografia

  [1] Uhl T. oraz współautorzy, Raport końcowy do projektu „Opracowanie 
innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla ko-
dyfikacji linii kolejowej”. Źródło własne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
niepublikowane. Kraków 2015.

  [2] Uhl T. oraz współautorzy, Planowanie misji pomiarowej oraz przeprowa-
dzanie pomiarów systemem pomiaru skrajni. Obsługa oprogramowania 
do przetwarzania danych, pochodzących z systemu pomiaru skrajni. Ma-
teriały szkoleniowe niepublikowane. Warszawa 2015.

  [3] Uhl T. oraz współautorzy, Przewodnik do zadań wykonywanych w ra-
mach szkolenia w aplikacji KLK. Materiały szkoleniowe niepublikowane. 
Warszawa 2015.

  [4] PN EN 15273-1 Kolejnictwo - Skrajnie - Część 1: Postanowienia ogólne. 
Wymagania wspólne dla infrastruktury i pojazdów szynowych.

  [5] PN EN 15273‐2 Kolejnictwo ‐ Skrajnie ‐ Część 2: Skrajnia pojazdów 
szynowych.

  [6] PN EN 15273‐3 Kolejnictwo ‐ Skrajnie ‐ Część 3: Skrajnie budowli.
  [7] Karta UIC 502-2 Exceptional consignments – Outline procedure. 

Wyd. 1, listopad 2009.
  [8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247)



ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2015Nr 3(107)

EWOLUCJA CZASÓW PRZEJAZDU 
W RELACJACH MIĘDZYAGLOMERACYJNYCH W POLSCE

Andrzej Massel
dr inż., Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

Streszczenie. Artykuł przedstawia wnioski z badań czasów przejazdu dla połączeń War-
szawy z głównymi ośrodkami wszystkich województw. Badania te obejmowały okres 50 lat, od 
1965 do 2015 roku. Potwierdzają one istotny wpływ zmian w infrastrukturze kolejowej na 
skrócenie bądź wydłużenie czasu przejazdu. Poprawa stanu infrastruktury oraz wprowadzenie 
na głównych trasach nowego taboru sprawiły, że czasy przejazdu uzyskiwane w 2015 roku są 
dla wszystkich połączeń krótsze niż wartości średnie 50-letnie. Ponadto dla połączeń (w obu kie-
runkach) z Warszawy do Gdańska, Katowic, Krakowa, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, 
Szczecina i Wrocławia obecne czasy są najkrótsze w historii.

Słowa kluczowe: czas przejazdu, wskaźnik jakościowy, połączenia międzyaglomeracyjne

1. Wprowadzenie

Czas przejazdu jest jednym z zasadniczych parametrów wpływających na 
atrakcyjność oferty przewozowej w ruchu pasażerskim. Wpływ ten ma z charak-
ter obiektywny i wynika z wartości, jaką ma czas dla użytkowników transportu, 
przy czym wartość ta jest dość istotnie zróżnicowana w zależności od charakteru 
podróży (podróże do i z pracy, podróże służbowe, podróże w czasie wolnym). Czas 
podróży jest miarą umożliwiającą porównywanie ze sobą różnych środków trans-
portu, w szczególności zaś, jest zasadniczym parametrem stosowanym w modelo-
waniu przewozów [6]. Nie sposób nie wspomnieć klasycznego modelu cena – czas. 
W modelu tym kluczowym elementem wyboru środka transportu jest wartość hr, 
czyli jednostkowy koszt czasu podróżnego, który stanowi wartość, jaką przypisuje 
on swojemu czasowi poświęcanemu na podróż. W ten sposób użytkownik wybiera 
tę gałąź transportu, dla której najmniejszy jest koszt generalizowanyG. Koszt ten 
jest określony wzorem [6]:

 (1)

gdzie:
cm – składniki kosztu podróży,
M – liczba składników kosztu podróży,
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an – współczynnik,
tn – składnik czasu podróży,
N – liczba składników czasu podróży,
hr – koszt jednostkowy czasu podróżnego.

Dla przewoźników czas przejazdu ma duże znaczenie wizerunkowe. W niniej-
szym artykule przeprowadzono analizę czasów przejazdu w połączeniach między-
aglomeracyjnych w Polsce bazującą na danych wieloletnich.

2. Połączenia Warszawy z miastami wojewódzkimi

Pierwsza z ocen czasów przejazdu w relacjach międzyaglomeracyjnych ma 
charakter zbiorczy i dotyczy wszystkich połączeń kolejowych między Warszawą 
a miastami wojewódzkimi. Ocenę taką przeprowadzono już pracy [1], jednak 
przy nieco innych założeniach, a ponadto nie uwzględniała ona danych z rozkła-
du jazdy na lata 2015/2016. Dla potrzeb niniejszej oceny przyjętonastępujące 
zasady:

−	 analiza obejmuje okres 50 lat,
−	 porównaniu podlegają dane o czasach przejazdu od grudnia roku 1965 

do grudnia roku 2015 zestawione na podstawie archiwalnych rozkładów 
jazdy,

−	 za okres od grudnia 2010 roku uwzględniane są czasy przejazdu według 
tak zwanego rozkładu zamknięciowego na okres ważności rozkładu (czasy 
rzeczywiste a nie teoretyczne),

−	 analiza dotyczy połączeń Warszawy ze wszystkimi województwami w Pol-
sce (15 relacji, w obu kierunkach),

−	 dla województw kujawsko-pomorskiego oraz lubuskiego, których siedzi-
by władz wojewódzkich zlokalizowane są w dwóch miastach, jako punkty 
docelowe uwzględniono ośrodki o większej liczbie mieszkańców, to jest 
Bydgoszcz i Zieloną Górę,

−	 uwzględniane są połączenia pomiędzy głównymi dworcami kolejowymi 
w poszczególnych miastach,

−	 w odniesieniu do Łodzi czasy dotyczą dworca Łódź Fabryczna, za okres 
budowy nowej stacji w latach 2011-2015 przyjęto czasy jazdy do i z dwor-
ca Łódź Chojny,

−	 w przypadku Warszawy czasy przejazdu dotyczą zasadniczo dworca War-
szawa Centralna, z tym, że w okresie do 1975 uwzględniano stacje War-
szawa Główna, Warszawa Gdańska oraz przystanek Warszawa Centralna,

−	 w każdym roku, jako miarodajny przyjmowano czas przejazdu najszyb-
szego pociągu, kursującego minimum przez dwa miesiące w roku i co 
najmniej raz w tygodniu.
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Dla każdej z analizowanych relacji określono parametry charakteryzujące 
czasy przejazdu: czas najkrótszy (minimalny), czas najdłuższy (maksymalny) 
a także wartość średnią 50-letnią.Jeżeli zbiór wartości czasów przejazdu w po-
szczególnych latach oznaczymy jako T, to czas minimalny można zdefiniować 
następująco:

 (2)

Czas maksymalny jest definiowany jako:

 (3)

Wartość średnią 50-letnią można określić jako:

 (4)

gdzie:
t1965 – czas przejazdu w grudniu 1965 roku,
t1966 – czas przejazdu w grudniu 1966 roku, itd.

Tabela 1 zawiera najkrótsze, najdłuższe i średnie wartości czasów przejazdu 
w poszczególnych relacjach, w obu kierunkach. Podane są także czasy przejazdu 
w rozkładzie jazdy ważnym od 13 grudnia 2015 roku (rozkład zamknięciowy 
ważny do 12 marca 2016 roku) i stosunki tych czasów do wartości średnich 
50-letnich.

Dane wieloletnie o czasach przejazdu w relacjach łączących Warszawę z ośrod-
kami regionalnymi wykazują dość duże zróżnicowanie tych czasów. Największe, 
ponad dwukrotne, różnice między czasami minimalnymi i maksymalnymi doty-
czą relacji Warszawa – Zielona Góra i Warszawa – Kraków. W pierwszym przy-
padku wynikają one z faktu, że do 1972 roku bezpośrednie połączenia kolejowe 
z Warszawy do Zielonej Góry były realizowane tylko trasą przez Łódź i Leszno, 
od 1972 roku zaś są oferowane połączenia szybszą trasą przez Poznań [1, 3]. 
Duże różnice dotyczące relacji Warszawa – Kraków są następstwem zmiany tra-
sy pociągów ekspresowych, które do 1984 kursowały przez Radom – Kielce, 
natomiast od 1984 roku – przez Centralną Magistralę Kolejową. Relatywnie 
najstabilniejsze w minionym 50-leciu były czasy przejazdu na trasach Warszawa 
– Białystok, Warszawa – Bydgoszcz, Warszawa – Kielce, Warszawa – Lublin, 
Warszawa – Poznań. Stosunek najdłuższych i najkrótszych czasów przejazdu dla 
tych połączeń jest rzędu 150%.
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Tabela 1. Charakterystyka połączeń z Warszawy do miast wojewódzkich w latach 1965-2015
Miasto [Km] tmin

[h:min]
ts50

[h:min]
tmax

[h:min]
t2015

[h:min]
t2015/ts50

Białystok 183
2:04
2:10

2:33
2:34

3:09
3:07

2:19
2:19 0,90

Bydgoszcz Gł. 288
2:49
3:01

3:45
3:49

4:21
4:26

2:59
3:01 0,79

Gdańsk Gł. 328
2:37
2:40

4:06
4:08

5:12
5:49

2:37
2:40 0,64

Katowice 298
2:19
2:18

3:08
3:14

4:17
4:31

2:19
2:18 0,73

Kielce 188
2:19
2:24

2:41
2:41

3:25
3:25

2:34
2:37 0,96

Kraków 293
2:15
2:18

3:22
3:22

4:51
4:45

2:15
2:18 0,68

Lublin 175
2:00
2:05

2:26
2:29

2:58
3:05

2:12
2:12 0,90

Łódź Fabryczna 131
1:19
1:17

1:41
1:44

2:15
2:15

1:19
1:17 0,76

Olsztyn Gł. 232
2:32
2:28

3:21
3:22

4:13
4:08

2:32
2:28 0,74

Opole Gł. 325
2:48
2:52

4:12
4:17

4:57
5:05

2:48
2:52 0,67

Poznań Gł. 301
2:25
2:35

3:08
3:10

3:44
3:45

2:25
2:35 0,79

Rzeszów 375
4:23
4:22

5:31
5:37

7:23
7:30

4:23
4:22 0,79

Szczecin Gł. 515
4:54
4:59

6:08
6:20

7:31
8:09

4:54
5:07 0,81

Wrocław Gł. 383
3:28
3:31

5:01
4:59

5:33
5:31

3:28
3:31 0,70

Zielona Góra 436
3:58
4:05

5:51
5:49

8:23
8:32

3:58
4:18 0,71

Źródło: opracowanie własne

Należy podkreślić, że dla wszystkich relacji czasy przejazdu osiągane od 13grud-
nia 2015 roku są krótsze od wartości średnich wieloletnich. Najkorzystniejszy sto-
sunek obecnych czasów podróży do średnich 50-letnich dotyczy połączeń:

−	 Warszawa – Gdańsk (0,64),
−	 Warszawa – Opole (0,67),
−	 Warszawa – Kraków (0,68),
−	 Warszawa – Wrocław (0,70)
−	 Warszawa – Zielona Góra (0,71).
Czas przejazdu w relacji Warszawa – Gdańsk uległ dużej poprawie w wyniku 

modernizacji linii E65 i wprowadzenia elektrycznych zespołów trakcyjnych ED250 
(Pendolino). Poprawa ta dokonała się w dwóch krokach: od grudnia 2014 roku 
czas przejazdu został skrócony do 2 godzin 56 minut, a od grudnia 2015 roku – 
do 2 godzin 37 minut. W przypadku połączeń z Warszawy do Opola i Wrocławia 
obecne czasy przejazdu są wynikiem modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej 
(CMK) i odcinka Włoszczowa Północ – Opole (tak zwanej łącznicy koniecpolskiej) 
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oraz zastosowania nowego taboru. Na relatywnie dobre czasy przejazdu z Warsza-
wy do Zielonej Góry wpływa fakt, że linia kolejowa E20 na odcinku od Warszawy 
do Zbąszynka jest zmodernizowana i pozwala na osiąganie prędkości 160 km/h. 
Ponadto od czerwca 2013 roku funkcjonuje łącznica w Czerwieńsku pozwalają-
ca na wyeliminowanie długiego postoju pociągów, jaki był wcześniej konieczny 
w związku ze zmianą kierunku jazdy.

Relatywnie najsłabsze jest obecnie połączenie Warszawy z Kielcami, dla które-
go stosunek czasu przejazdu do średniej wieloletniej wynosi 0,96. Czas przejazdu 
z Warszawy do Kielc, wynoszący (od grudnia 2015 roku) 2 godziny 34 minuty, 
jest osiągany trasą okrężną przez CMK – Włoszczowę Północ i Żelisławice, ze 
zmianą kierunku jazdy na tej stacji. Taka droga przejazdu jest znacznie dłuższa od 
standardowej trasy przez Radom, znajdującej się w złym stanie technicznym (na 
odcinku między Warszawą Okęcie a Radomiem prędkość pociągów jest zmniej-
szona do 60 km/h).

Z danych za grudzień 2015 roku, zawartych w tabeli 1, wynika, że dla 11 
miast wojewódzkich czas przejazdu z Warszawy jest krótszy niż 3 godziny, dla 
2 zaś miast - dłuższy niż 3 godziny, ale krótszy niż 4 godziny. Najdłuższy czas 
podróży z Warszawy, przekraczający 4 godziny, dotyczy tylko 2 miast: Szczecina 
i Rzeszowa.

Dla 9 (z 15) par połączeń Warszawy z miastami wojewódzkimi czasy prze-
jazdu osiągane w obu kierunkach w grudniu 2015 roku są najkrótsze w historii. 
Są to połączenia z Warszawy do Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, 
Opola, Poznania, Rzeszowa i Wrocławia. Ponadto najkrótsze czasy oferowane są 
w relacjach:

−	 Bydgoszcz – Warszawa,
−	 Warszawa – Szczecin,
−	 Warszawa – Zielona Góra.
Ogółem więc, czasy przejazdu z grudnia 2015 roku są dla 21 relacji (z 30) naj-

krótsze, jakie kiedykolwiek na tych trasach osiągano.
Nieco wydłużone w stosunku do najkrótszych są czasy przejazdu z Warszawy 

do Lublina (o 12 minut), Białegostoku (o 15 minut), Kielc (o 15 minut)i Bydgosz-
czy (o 10 minut).

3. Zmiany czasów przejazdu w wybranych relacjach

Na rys. 1 przedstawiono graficznie zmiany czasu przejazdu dla 4 kluczowych 
relacji w okresie 1965 – 2015. Są to relacje obsługiwane obecnie elektrycznymi 
zespołami trakcyjnymi serii ED250.

W przypadku linii Warszawa – Gdańsk w początkowym okresie analizy wi-
doczne jest stopniowe wydłużanie czasu przejazdu do 5 godzin 2 minut w 1970 
toku, związane ze złym stanem nawierzchni na odcinku Warszawa – Działdowo. 
Skrócenie czasu przejazdu do 4 godzin 22 minut w latach 1973-1975 było wy-
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nikiem wprowadzenia prędkości 120 km/h na wybranych odcinkach i zastosowa-
nia do prowadzenia pociągów lokomotyw SP45. Kolejne przyspieszenie nastąpiło 
w latach 1985-1986 i było związane z zakończeniem elektryfikacji linii i z prowa-
dzeniem pociągu ekspresowego „Kaszub” bez postojów na stacjach pośrednich. 
Czas przejazdu z Warszawy Centralnej do Gdańska osiągnął wtedy 3,5 godziny, 
a do roku 1993 został jeszcze skrócony do 3 godzin 20 minut. Czas taki utrzy-
mywał się do roku 1997, a w następnych latach ulegał stopniowemu pogorszeniu 
w rezultacie pogarszania się stanu infrastruktury, przede wszystkim na odcinku 
Warszawa – Nasielsk. Od 2006-2007 roku oprócz degradacji infrastruktury na 
czas przejazdu zaczęły oddziaływać roboty modernizacyjne, których kumulacja na-
stąpiła w latach 2011-2013. Czas przejazdu przekraczał w tym okresie 5 godzin. 
W rozkładzie jazdy na lata 2015/2016 czas podróży z Warszawy Centralnej do 
Gdańska (2 h 37 min) jest krótszy o 43 minuty od najlepszego czasu sprzed mo-
dernizacji linii, jaki osiągał w letnim rozkładzie jazdy z 1993 roku pociąg Intercity 
„Kaszub”.

Rys. 1. Zmiany czasu przejazdu w relacjach Warszawa – Gdańsk, Warszawa – Katowice, 
Warszawa – Kraków, Warszawa - Wrocław

Źródło: opracowanie własne

W relacji Warszawa – Katowice do czerwca 1984 pociągi kursowały linią daw-
nej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej przez Koluszki – Częstochowę. Czas podróży 
zmieniał się w granicach od 3 godzin 38 minut w 1966 roku do 4 godzin 17 minut 
w 1972 roku. Skokowa zmiana nastąpiła wraz z wprowadzeniem pierwszych po-
ciągów ekspresowych na CMK, kursujących początkowo z prędkością 140 km/h. 
Czas przejazdu skrócił się wtedy o 66 minut, to jest z 4 godzin 6 minut w 1983 
roku do 3 godzin w 1984 roku. Wraz ze zwiększeniem prędkości do 160 km/h (w 
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1988 roku) czas ten osiągnął 2 godziny 42 minuty. Kolejne lata charakteryzowały 
się stosunkowo dużą stabilnością czasów przejazdu, przy czym najkrótszy czas zo-
stał założony w rozkładzie jazdy na lata 2009/2010 i wynosił 2 godziny 23 minuty 
przy jednym tylko postoju na stacji pośredniej (Sosnowiec Główny) i przy bardzo 
ograniczonych rezerwach, co negatywnie wpływało na osiąganą punktualność po-
ciągów. W efekcie prowadzonych robót modernizacyjnych na CMK i odcinkach 
dojazdowych czasy jazdy w ostatnich kilku latach były wydłużone (około 3 godzin 
w rozkładzie jazdy na lata 2013/2014). W grudniu 2014 roku czas przejazdu zo-
stał ponownie skrócony do 2 godziny 29 minut przy 3 postojach na stacjach po-
średnich. Czas jazdy w grudniu 2015 roku jest o 10 minut krótszy (2 godziny 19 
minut), przy rezerwie zgodnej ze zmienionymi wytycznymi PKP PLK, to jest 2,5 
minuty na 100 km.

Rys. 2. Pociąg ekspresowy „Odra” łączący Warszawę z Wrocławiem. Druga połowa lat 
siedemdziesiątych XX wieku 

Fot. ze zbiorów Autora

W relacji Warszawa – Kraków, podobnie jak w przypadku połączenia Warszawa 
– Katowice, najbardziej istotną okolicznością wpływającą na duże skrócenie czasu 
przejazdu (o 78 minut) było skierowanie pociągów ekspresowych na Centralną Ma-
gistralę Kolejową. W 1983 roku czas przejazdu wynosił 4 godziny 29 minut, a w 
roku 1984 już tylko 3 godziny 11 minut. Dodatkowe skrócenie tych czasów w na-
stępnych latach było możliwe dzięki zakończeniu budowy drugiego toru na odcinku 
zjazdowym z CMK (Starzyny - Kozłów) a także dzięki zwiększeniu prędkości mak-
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symalnej pociągów do 160 km/h w 1988 roku (czas przejazdu 2 godziny 45 minut). 
W grudniu 2014 roku czas podróży z Warszawy do Krakowa wyniósł 2 godziny 25 
minut i uwzględniał efekty zwiększenia prędkości na odcinkach:

−	 Olszamowice – Psary ze 160 km/h do 200 km/h,
−	 Starzyny – Kozłów ze 120 km/h do 160 km/h, oraz 
−	 Kozłów – Kraków Główny ze 100 km/h do 110 km/h.
Kolejne skrócenie w grudniu 2015 roku wynika w części ze zwiększenia prędko-

ści do 160 km/h na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki, a częściowo 
jednak także z ograniczenia rezerwy (do poziomu 2,5 minuty na 100 km).

Bardzo istotne skrócenie czasu podróży dotyczy relacji Warszawa Centralna – 
Wrocław. W latach 1966-1993 najszybsze pociągi w tej relacji kursowały trasą przez 
Łódź – Ostrów Wielkopolski. Przez wiele lat czas przejazdu na tej trasie z przekra-
czał 5 godzin i jedynie w 1976 roku, bezpośrednio po zakończeniu elektryfikacji, 
wynosił 4 godziny 59 minut. Dopiero w 1992 roku czas ten został skrócony do 4 
godzin 35 minut. W latach 1993 – 1999 podobny czas przejazdu był osiągany trasą 
przez Częstochowę Stradom – Opole. Nieco krótszy czas przejazdu był oferowany 
w latach 2000-2002 trasą przez Poznań (466,4 km) i wynosił 4 godziny 23 minuty. 
W następnych latach czas ulegał stopniowemu wydłużeniu, w niektórych latach 
ponownie przekraczając 5 godzin.

Od grudnia 2014 roku najszybsze pociągi w relacji Warszawa – Wrocław kursują 
trasą przez Częstochowę Stradom – Opole (422,1 km). W tym przypadku najwięk-
szy wpływ na skrócenie czasu przejazdu miała rewitalizacja odcinków linii Włosz-
czowa Północ – Częstochowa Stradom – Fosowskie – Opole i zwiększenie prędkości 
pociągów na tych odcinkach do 110-140 km/h. Od grudnia 2015 roku najlepszy 
czas przejazdu z Warszawy do Wrocławia wynosi tylko 3 godziny 28 minut.

Rys. 3. Pociąg EIP relacji Wrocław – Warszawa w dniu 3.01.2015 
Fot. ze zbiorów Autora
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4. Średni czas przejazdu, jako wskaźnik jakościowy

Oceniając rolę transportu kolejowego w zapewnieniu spójności terytorialnej 
kraju warto posłużyć się wskaźnikiem syntetycznym, opisującym główne połącze-
nia między stolicą a ośrodkami regionalnymi. Podobny wskaźnik został zapropo-
nowany w Master Planie dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku jako 
jeden z kluczowych wskaźników jakościowych [4, 5]. Został on określony jako 
średni czas przejazdu w głównych relacjach międzyaglomeracyjnych wyrażony 
w godzinach. Wskaźnik taki został określony dla 7 następujących relacji:

−	 Warszawa – Gdańsk,
−	 Warszawa – Katowice,
−	 Warszawa – Kraków,
−	 Warszawa – Łódź,
−	 Warszawa – Poznań,
−	 Warszawa – Szczecin.
−	 Warszawa – Wrocław.
W Master Planie podana została wartość bazowa tego wskaźnika za rok 2006, 

wynosząca 3,50 h (czyli 3 godziny 30 minut), a także wartości docelowe wskaź-
nika na rok 2010 (3,30 h) oraz 2015 (2,61 h). Rzeczywiście osiągnięte wartości 
wskaźnika były następujące:

−	 3,55 godz. (3 godziny 33 minuty) w grudniu 2010 r.,
−	 2,75 godz. (2 godziny 45 minut) w grudniu 2015 r.
Dane powyższe wskazują na wyraźną poprawę jakości połączeń między 7 naj-

większymi aglomeracjami w kraju. W ciągu 9 lat czas podróży między największy-
mi miastami skrócił się o 45 minut. Warto przy tym wskazać, że średni czas prze-
jazdu na koniec 2015 roku, mimo że znacząco krótszy niż w 2006 i 2010 roku, jest 
jednak nieco dłuższy niż przewidywany na ten rok w Master Planie.

Znaczenie średniego czasu przejazdu w relacjach międzyaglomeracyjnych zna-
cząco wzrasta w warunkach konkurowania kolei z innymi środkami transportu, 
szczególnie z przejazdami samochodami osobowymi (z wykorzystaniem sieci auto-
strad i dróg ekspresowych) oraz samolotami.

5. Wnioski

Artykuł przedstawia wnioski z badań czasów przejazdu dla połączeń Warszawy 
z głównymi ośrodkami wszystkich województw. Badania te obejmowały okres 50 
lat, od grudnia 1965 do grudnia 2015 roku. Potwierdzają one decydujący wpływ 
zmian w infrastrukturze kolejowej na skrócenie bądź wydłużenie czasu przejazdu. 
Taką zasadniczą zmianą było uruchomienie przewozów pasażerskich na Centralnej 
Magistrali Kolejowej w 1984 roku, dzięki czemu czas podróży z Warszawy do 
Katowic oraz Krakowa skrócił się o ponad godzinę.
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W efekcie realizowanych inwestycji modernizacyjnych, rewitalizacyjnych oraz 
intensyfikacji prac remontowych i utrzymaniowych na sieci kolejowej od 2011 
roku następuje poprawa stanu infrastruktury, czego potwierdzeniem jest uzyski-
wany corocznie dodatni bilans prędkości [2].Poprawa stanu infrastruktury oraz 
wprowadzenie na głównych trasach nowego taboru sprawiły, że czasy przejazdu 
uzyskiwane pod koniec 2015 roku są dla wszystkich 15 par analizowanych relacji 
krótsze niż wartości średnie 50-letnie. Ponadto dla połączeń z Warszawy do Gdań-
ska, Katowic, Krakowa, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Wro-
cławia obecnie oferowane czasy przejazdu pociągiem są najkrótsze w historii.

Dalsze skracanie czasów przejazdu w odniesieniu do większości rozważanych 
połączeń wymaga działań inwestycyjnych. W przypadku relacji wykorzystujących 
Centralną Magistralę Kolejową, niezbędne jest kontynuowanie prac dostosowu-
jących infrastrukturę kolejnych odcinków tej linii do prędkości rzędu 230 km/h. 
Pozwolą one uzyskać czas przejazdu rzędu 2 godzin na trasach z Warszawy do 
Katowic oraz Krakowa. Również na linii Warszawa - Gdańsk będzie możliwe uzy-
skanie krótszego czasu przejazdu (około 2 godzin 30 minut) po przekazaniu do 
eksploatacji systemu ETCS poziomu 2 i zwiększeniu prędkości na poszczególnych 
odcinkach do 200 km/h.
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Streszczenie. W artykule dokonano oceny niezawodności człowieka, w ujęciu jakościowym 
i ilościowym, w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo drogowych. Prze-
analizowano znaczenie niezawodności człowieka przy różnym wyposażeniu technicznym przejaz-
dów kolejowo-drogowych. Skupiono się przede wszystkim na kwestii funkcjonowania przejazdów 
strzeżonych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów wspomagania pracy dróżnika przejazdo-
wego. Zagadnienie zilustrowano omówieniem dwóch zdarzeń, do których doszło na strzeżonych 
przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce. Zaproponowano rozwiązania, które mogą przyczynić 
się do zwiększenia bezpieczeństwa, szczególnie uwzględniając wpływ niezawodności człowieka na 
powstawanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.
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1. Wprowadzenie

Jednym z celów wyznaczonych systemowi transportu kolejowego w Unii Eu-
ropejskiej jest osiągniecie określonego poziomu bezpieczeństwa. Na wynik osią-
gany w tym zakresie zasadniczy wpływ ma liczba wypadków kolejowych. Reguły 
gromadzenia danych statystycznych, w tym w szczególności zasady kwalifikowa-
nia zdarzeń jako wypadki kolejowe, implikują szczególne zainteresowanie kolei 
zmniejszeniem liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Zgodnie 
z obowiązującymi procedurami uznawania zdarzeń jako wypadki kolejowe, wszel-
kie zdarzenia, w których uczestniczy pojazd kolejowy w ruchu zaliczane są bowiem 
do kategorii wypadków kolejowych. Nie zależy to od przyczyn i sprawcy zdarzenia, 
stąd wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych, nawet w pełni zawinione przez 
użytkowników dróg, obciążają w statystykach transport kolejowy. Przy tym prze-
ciętnie procentowy udział sprawstwa wypadków, niezależnie od przekroju staty-
stycznego, leży w ok. 98% przypadków po stronie uczestników ruchu drogowego. 
Tak przeważający udział procentowy nie jest przy tym spowodowany samym spo-
sobem kwalifikowania wypadków, choć mógłby być uzasadniony tym, że przepisy 
ruchu drogowego w większości krajów, zgodnie z „konwencję wiedeńską o ruchu 
drogowym” [1] nakładają na kierowców i pieszych obowiązek zachowania szcze-
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gólnej ostrożności przy przekraczaniu linii kolejowych. Choć byłoby wystarczają-
cym powodem dla traktowania każdego ewentualnego zdarzenia na przejeździe 
kolejowo-drogowym jako zawinione przez użytkownika drogi, to jednak w więk-
szości przypadków, szczególnie przy zdarzeniach o poważnych skutkach, choćby 
tylko materialnych, prowadzone są zwykle dochodzenia zmierzające do ustalenia 
wszelkich okoliczności wypadku. Dzieje się tak tym bardziej, że w poważnych zda-
rzeniach na przejazdach kolejowo-drogowych mamy również zwykle do czynienia 
z ofiarami w ludziach. W każdym przypadku istotne jest ustalenie rzeczywistych 
przyczyn i okoliczności zdarzenia, aby mieć podstawy do wprowadzania wszelkich 
możliwych metod zapobiegania podobnym wypadkom. Dodatkowym czynnikiem 
wpływającym na aktywne działania kolei w kierunku zmniejszenia liczby kolizji 
na przejazdach kolejowo-drogowych jest fakt, że ich ofiarami mogą być nie tylko 
uczestnicy ruchu drogowego i osoby postronne, ale niejednokrotnie również osoby 
znajdujące się na pokładzie pociągu, w tym pasażerowie kolei. Stąd niezmiennie 
problematyka bezpieczeństwa na jednopoziomowych skrzyżowaniach dróg koło-
wych z liniami kolejowymi pozostaje przedmiotem szczególnego zainteresowania 
ze strony kolei, choć powinna być również dogłębnie rozważana przez podmioty 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wypadki na przejazdach ko-
lejowo-drogowych stanowią niewielki odsetek, zwykle nie większy niż ok. 1,5%, 
ogółu wypadków drogowych, stąd kwestie te są często traktowane drugorzędnie 
przez zarządców dróg kołowych. Może to wynikać z faktu, że nawet całkowita 
eliminacja wypadków na przejazdach nie zmieniłaby znacząco ogólnego wyniku 
bezpieczeństwa osiąganego w statystykach przez transport drogowy. Liczba tych 
wypadków ma natomiast zasadniczy wpływ na ocenę bezpieczeństwa transpor-
tu kolejowego, w Unii Europejskiej określonego jako jakościowy i ilościowy cel 
bezpieczeństwa, wyznaczony dla tej gałęzi transportu. Jest więc szczególnie istot-
ne zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów różnych szczebli, że bezpie-
czeństwo na przejazdach kolejowych nie jest jedynie problemem kolei. W tym 
celu, od pewnego czasu środowiska kolejowe propagują stosowanie dla przejaz-
dów kolejowych nazwy „przejazdy kolejowo-drogowe” czy nawet „drogowo-ko-
lejowe”. Jednak w międzynarodowych i krajowych przepisach dotyczących ruchu 
drogowego wprowadzono definicję przejazdu kolejowego, która np. w „konwencji 
wiedeńskiej” [1] oznacza „każde przecięcie się, na jednym poziomie, drogi z li-
nią kolejową lub tramwajową o odrębnym torowisku”. Z tego powodu, że niniej-
szy artykuł adresowany jest do profesjonalistów, nie musi dodatkowo nieść wyżej 
wspomnianego przekazu, podkreślającego współodpowiedzialność innych stron 
niż kolej w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kole-
jowo-drogowych. Dla uproszczenia będzie więc tu dalej stosowana krótsza nazwa 
„przejazd kolejowy” lub po prostu „przejazd” wszędzie tam, gdzie nie prowadzi to 
do ewentualnej niejednoznaczności. Niektóre opinie i wnioski zawarte w niniej-
szym artykule mogą wydawać się kontrowersyjne, jest to jednak zamierzone przez 
autora w celu sprowokowania możliwie szerokiej dyskusji. Wyrażają one przy tym 
wyłącznie osobiste poglądy autora i nie reprezentują stanowiska Instytutu Kolej-
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nictwa, w którym autor jest zatrudniony, ani żadnego innego podmiotu, z którym 
autor współpracował kiedykolwiek lub współdziała obecnie.

2. Czynniki wpływające na stopień bezpieczeństwa poszczególnych ro-
dzajów przejazdów

 
Próba analizy wpływu niezawodności człowieka na poziom bezpieczeństwa 

ruchu przez przejazdy kolejowe, która stanowi temat niniejszego artykułu, do-
tyczyć będzie przejazdów strzeżonych. Zamiarem autora jest bowiem zwrócenie 
uwagi na różnice w możliwym do osiągnięcia stopniu bezpieczeństwa, zależnie 
od rodzaju wyposażenia służącego zapewnieniu bezpieczeństwa na przejazdach. 
Przedstawione rozważania mają na celu porównanie stopnia bezpieczeństwa za-
pewnianego wyłącznie przez stronę kolejową, przy oddzieleniu wpływu zachowań 
uczestników ruchu drogowego na powodowanie zagrożenia bezpieczeństwa. Jest 
oczywiste, że całkowite ryzyko zaistnienia wypadku na przejeździe kolejowym 
zależy równocześnie od stopnia bezpieczeństwa wyposażenia zabezpieczającego, 
zastosowanego na przejeździe zwykle przez kolej, jak i od typowych zachowań 
uczestników ruchu drogowego, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. 
Zachowania te w znaczącym stopniu zależą od interakcji między użytkownikami 
drogi a działaniem określonego rodzaju urządzeń zabezpieczających, w które prze-
jazd jest wyposażony. Kompleksowa analiza bezpieczeństwa, szczególnie w aspek-
cie ilościowym, jest dodatkowo skomplikowana z racji tego, że dobór sposobu za-
bezpieczenia przejazdu jest dostosowany do parametrów linii kolejowej (w tym do 
liczby torów, dopuszczalnej maksymalnej prędkości jazdy pociągów i natężenia ich 
ruchu, warunków widoczności itd.) oraz do klasy drogi kołowej i natężenia ruchu 
drogowego. Wszystkie te czynniki mają wpływ na wielkość ryzyka zaistnienia wy-
padku na danym przejeździe kolejowym. W rozważaniach należy także odróżnić 
poziom bezpieczeństwa, rozumiany jako prawdopodobieństwo zaistnienia wypad-
ku, od poziomu bezpieczeństwa, a właściwie od poziomu nienaruszalności bezpie-
czeństwa (od ang. Safety Integrity Level – SIL), stosowanego dla elektronicznych 
systemów sterowania ruchem kolejowym zgodnie z normą PN-EN 50129:2007 
[2]. Celem niniejszego artykułu jest poddanie rozważaniom tylko tych czynników 
wpływających na stopień zagrożenia wypadkiem na przejeździe, które bezpośred-
nio zależą od wyposażenia danego przejazdu w urządzenia zabezpieczające. Z tego 
powodu z analizy wyłączony został również wpływ zachowań użytkowników drogi 
pod względem stwarzania zagrożeń, pomimo częściowej zależności tych zachowań 
od rodzaju urządzeń zabezpieczających. Zgodnie z zamysłem autora, przedstawio-
ne porównanie dotyczy więc tylko poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez 
kolej dzięki zastosowaniu określonego sposobu zabezpieczenia przejazdu kolejo-
wego W porównaniu tym chodzi przede wszystkim o analogiczne potraktowanie 
przejazdów strzeżonych, obsługiwanych przez człowieka, jak przejazdów zabezpie-
czonych przy użyciu samoczynnych, aktywnych urządzeń ostrzegania (systemów 
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samoczynnych sygnalizacji przejazdowych – ssp, zarówno wyposażonych jak i nie-
wyposażonych w półrogatki).

Znaczna część przejazdów kolejowych w Polsce, to przejazdy niestrzeżone, na 
których nie są zainstalowane żadne aktywne urządzenia zabezpieczające. Jedynym 
wyposażeniem tych przejazdów jest odpowiednie oznakowanie pionowe, a gdy to 
możliwe, również oznakowanie poziome, przy użyciu odpowiednich znaków dro-
gowych oraz zastosowanie wymaganych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, jak ogrodzenia, słupki (pachołki) itp. Ustawienie odpowiednich wskaźników 
dla maszynistów (W-6a lub W-6b), obligujących ich do użycia ostrzegawczego 
sygnału dźwiękowego „baczność”, w sensie poruszanej problematyki nie jest rów-
nież traktowane jako środek zabezpieczenia przejazdu. Z punktu widzenia roz-
ważań prowadzonych w niniejszym artykule, z założonym uproszczeniem można 
stwierdzić, że na tych przejazdach strona kolejowa nie zapewnia żadnego poziomu 
nienaruszalności bezpieczeństwa. Nie będą one dalej brane pod uwagę.

Systemy ssp wykorzystywane są jako aktywne urządzenia zabezpieczające na 
tych przejazdach kolejowych, na których z mocy obowiązującego rozporządzenia 
[3] muszą i mogą być stosowane. Zgodnie z wymaganiami polskiego zarządcy 
infrastruktury kolejowej, podobnie jak w większości europejskich zarządów kole-
jowych, dla urządzeń ssp wymagany jest poziom bezpieczeństwa SIL-4. Zgodnie 
z normą PN-EN 50129:2007 [2], którą stosuje się dla elektronicznych systemów 
sterowania ruchem kolejowym związanych z bezpieczeństwem, oznacza to w po-
dejściu ilościowym, że wartość współczynnika tolerowanego zagrożenia (THR, od 
ang. Tolerable Hazard Rate) dla tych urządzeń musi mieścić się w przedziale od 
10-8 > THR≥ 10-9 h-1. W uproszczeniu mówiąc, chodzi tu o wartość prawdopo-
dobieństwa zaistnienia takiej usterki urządzeń, która mogłaby doprowadzić do 
sytuacji niebezpiecznej, a nie zostałaby przez te urządzenia samoczynnie wykryta. 
Nie należy mylić powyższego wymagania z często spotykanymi opiniami osób 
niezwiązanych profesjonalnie z zagadnieniami bezpieczeństwa w kolejnictwie, do-
tyczącymi zaufania do działania urządzeń sygnalizacji przejazdowych. Wynika ono 
z utożsamiania w ocenie funkcjonowania tych urządzeń ich niezawodności, czyli 
częstości występowania usterek, z ich bezpieczeństwem określonym wymaganiami 
poziomu SIL-4 nienaruszalności bezpieczeństwa. Względnie częsta usterkowość 
systemów ssp, będąca najczęściej skutkiem chwilowych błędów podsystemu detek-
cji taboru, sterującego urządzeniami sygnalizacji przejazdowych, obniża niestety 
zaufanie użytkowników drogi odnośnie pewności działania tych urządzeń. Jest to 
niewątpliwie niekorzystny efekt występującej przez szereg lat dość słabej jakości 
i znacznej zawodności działania systemów ssp. Osoby nie związanie z bezpieczeń-
stwem w kolejnictwie nie odróżniają usterki prowadzącej do sytuacji bezpiecznej, 
czyli trwania stanu ostrzegania przez urządzenia pomimo braku nadjeżdżającego 
pociągu, od sytuacji niebezpiecznej, czyli braku ostrzegania pomimo nadjeżdżają-
cego pociągu. Choć niezawodność obecnie eksploatowanych urządzeń ssp jest wie-
lokrotnie lepsza niż dawniej, jednak bardzo trudno jest zmienić wcześniej utrwa-
lone przekonania użytkowników dróg odnośnie wiarygodności ostrzegania przez 
te urządzenia o zbliżaniu się pociągu do chronionego przejazdu. Prawdopodobnie 
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jest to jeden z kilku czynników psychologicznych, które prowadzą niezdyscyplino-
wanych kierowców do próby przekraczania przejazdu w trakcie stanu ostrzegania 
przez urządzenia ssp. Skutkuje to niestety niejednokrotnie wypadkiem, a zdecy-
dowanie zbyt często prowadzi do powstawania stanu zagrożenia bezpieczeństwa 
na przejazdach. Jak jednak zaznaczono wcześniej, wpływ działań użytkowników 
dróg na bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowych nie będzie tu rozważany. 
Przedmiotem niniejszego artykułu jest bowiem stopień bezpieczeństwa zapewnia-
ny na poszczególnych rodzajach przejazdów kolejowych przez zarządcę infrastruk-
tury kolejowej. Dla tego punktu widzenia należy przyjąć, że przejazdy kolejowe 
wyposażone w urządzenia samoczynnych sygnalizacji przejazdowych mają zapew-
nione bezpieczeństwo na poziomie nienaruszalności SIL-4.

Podobną analizę, jak dla przejazdów kolejowych wyposażonych w urządzenia 
ssp można przeprowadzić dla przejazdów obsługiwanych przez personel kolejowy. 
Dla uproszczenia rozważań nie będą w tym miejscu brane pod uwagę te przejazdy 
strzeżone przez dróżników, które są dodatkowo wyposażone w półsamoczynne lub 
samoczynne urządzenia świetlnej sygnalizacji przejazdowej ani przejazdy obsługi-
wane z odległości lub zdalnie, gdyż odbiega to od problemu, którego przedsta-
wienie jest głównym celem niniejszego artykułu. Ma on na celu zwrócenie uwagi 
na znaczenie niezawodności człowieka, jako zasadniczego czynnika wpływającego 
na poziom bezpieczeństwa zapewnianego przez kolej na przejazdach strzeżonych. 
Wszelkie dodatkowe rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym różne urzą-
dzenia wspomagające wykonywanie czynności przez dróżnika przejazdowego przy-
czyniają się do poprawy bezpieczeństwa na tych przejazdach. Przy tym równocze-
śnie eksploatowanych jest wiele przejazdów obsługiwanych przez człowieka, które 
nie są dodatkowo wyposażone. Można zaobserwować, że wyposażenie przejazdów 
zależy w większym stopniu od przebiegu procesu modernizacji poszczególnych 
linii kolejowych i standardów przyjętych dla nich w tym procesie, niż od istniejące-
go stanu zagrożenia wypadkami, oszacowanego na podstawie indywidualnej oceny 
ryzyka, przeprowadzonej dla konkretnego przejazdu. Nie jest to niestety zjawisko 
korzystne dla bezpieczeństwa.

Dla zwrócenia uwagi na postawiony tu problem, istotne jest oszacowanie wpły-
wu niezawodności człowieka na bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym w moż-
liwie najgorszym przypadku, a więc gdy jest on pozbawiony dodatkowego wspo-
magania ułatwiającego realizację zadań, a tym samym wpływającego pozytywnie 
na zmniejszenie stopnia zagrożenia wypadkiem z winy obsługi przejazdu.

Zgodnie z zasadami doboru rodzaju urządzeń służących zabezpieczaniu prze-
jazdów kolejowych, obowiązującymi w chwili opracowywania niniejszego artyku-
łu, zawartymi w rozporządzeniu [3], jeżeli w ogóle dopuszczalna jest eksploatacja 
jednopoziomowego skrzyżowania drogi kołowej z linią kolejową w poziomie toru, 
czyli istnienie przejazdu kolejowego, to najmniejsze ograniczenia dotyczą przejaz-
dów kolejowych obsługiwanych przez człowieka. Pełna lista warunków decydu-
jących o doborze sposobu zabezpieczenia przejazdów nie będzie tu analizowana, 
zwłaszcza że przedmiotowe rozporządzenie jest w trakcie procesu nowelizacji. Dla 
zobrazowania sytuacji można tylko zwrócić uwagę, że nie tylko na liniach w sta-
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nie istniejącym, ale również na nowo budowanych i modernizowanych, przejazdy 
strzeżone przez personel kolejowy mogą istnieć w szczególności, gdy maksymalna 
dopuszczalna prędkość jazdy pociągów nie przekracza 160 km/h, oczywiście przy 
spełnieniu pozostałych wymaganych warunków. Stosowanie któregokolwiek z po-
zostałych sposobów zabezpieczenia przejazdów, takich jak wyposażanie ich w urzą-
dzenia ssp, wymaga spełnienia odpowiednio ostrzejszych warunków. Oznacza to, 
że ustalając zasady zabezpieczania przejazdów, przyjęto założenie zapewniania naj-
większego bezpieczeństwa w przypadku zastosowania przejazdów bezpośrednio 
obsługiwanych przez człowieka. Nie jest celem niniejszego artykułu podważenie 
tej tezy, lecz zwrócenie uwagi na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, osią-
gany przy różnych rodzajach urządzeń stosowanych do zabezpieczenia przejazdu. 
Jak wyjaśniono wcześniej, dotyczy to tylko oceny bezpieczeństwa wyposażenia 
zapewnianego przez kolej, bez analizowania jego interakcji z zachowaniami użyt-
kowników drogi, co dopiero łącznie decyduje o prawdopodobieństwie zaistnienia 
wypadku. Jednak wydaje się istotne przeanalizowanie warunków wpływających na 
niezawodność człowieka, jako decydującego ogniwa w łańcuchu elementów sta-
nowiących razem zabezpieczanie strzeżonego przez niego przejazdu kolejowego. 
Ustalenie czynników, które oddziałują na realizację zadań związanych z bezpie-
czeństwem, wykonywanych przez dróżnika przejazdowego, powinno spowodować 
podjęcie działań, które w końcowym efekcie umożliwiłyby zwiększenie bezpie-
czeństwa na przejazdach tak strzeżonych. Funkcjonowanie złożonego systemu ste-
rowania, w którym obok urządzeń technicznych jednym z elementów uczestni-
czących w przebiegu procesu realizowanego przez ten system jest człowiek, jako 
jego operator, analizowane było na modelu zaproponowanym i przedstawionym 
przez autora artykułu [4], [5]. Model ten może być wykorzystany w jakościowej 
i ilościowej ocenie niezawodności człowieka, co poruszono w publikacjach [5 i 6]. 
Wyposażenie techniczne, służące zabezpieczeniu strzeżonego przejazdu kolejowe-
go, w połączeniu z dróżnikiem przejazdowym, jako jego operatorem, może być 
traktowane jako taki złożony system sterowania. Po przeprowadzeniu analizy ja-
kościowej, która jest przedmiotem niniejszego artykułu, ewentualne dalsze działa-
nia mogą dotyczyć określenia liczbowego niezawodności tego systemu z człowie-
kiem, jako istotnym ogniwem realizowanego procesu sterowania, którym jest za-
bezpieczenie strzeżonego przejazdu kolejowego. Opierając się na wynikach oceny 
niezawodności człowieka z zastosowaniem różnych metod HRA (od ang. Human 
Reliability Assessment) można stwierdzić, że nawet w sprzyjających warunkach, war-
tość liczbowa niezawodności człowieka nie jest większa niż 10-4, przy czym często 
w różnych analizach, przyjmowana jest ona na gorszym poziomie, nawet rzędu 
10-3. Wartość ta może być interpretowana jako prawdopodobieństwo popełnienia 
błędu przez człowieka w realizowanych przez niego zadaniach. W mniej sprzyja-
jących warunkach zewnętrznych, związanych np. z warunkami wykonywania pra-
cy oraz warunkach wewnętrznych, obejmujących chwilowe samopoczucie osoby 
uczestniczącej w procesie sterowania, niezawodność człowieka może spadać nawet 
do poziomu szacowanego na 10-1. Popularnie, całokształt czynników oddziałują-
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cych na człowieka określany jest pojęciem stresu. Najniższy poziom niezawodności 
człowieka jest osiągany w sytuacji, gdy podlega on silnemu stresowi.

Analizując bezpieczeństwo systemów służących zabezpieczeniu przejazdów ko-
lejowych mamy z jednej strony do czynienia z urządzeniami samoczynnych sygna-
lizacji przejazdowych, dla których wymagany jest poziom nienaruszalności bez-
pieczeństwa SIL-4, jak dla wszystkich urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
związanych z jego bezpieczeństwem. Z drugiej strony, w przypadku urządzeń 
stosowanych na przejazdach obsługiwanych, bezpieczeństwo ich działania zale-
ży bezpośrednio od niezawodności człowieka decydującego o przebiegu procesu 
sterowania. Można łatwo zauważyć, że ryzyko wystąpienia błędu prowadzącego 
do sytuacji niebezpiecznej w realizowanym procesie sterowania, którego ogniwem 
jest człowiek, jest o kilka rzędów wielkości większe, niż w przypadku samoczyn-
nych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wynik ten nie jest zgodny z odczu-
ciem intuicyjnym. Jest to prawdopodobnie spowodowane kilkoma czynnikami. 
Przede wszystkim zdarzające się względne często (zbyt często...), w przypadku 
urządzeń ssp nieuzasadnione ostrzeganie, które z punktu widzenia zasad analizy 
ryzyka nie jest sytuacją niebezpieczną, powoduje ograniczone zaufanie odnośnie 
działania tych urządzeń, co w odbiorze użytkowników dróg może być utożsamiane 
z ryzykiem braku ostrzegania przed nadjeżdżającym pociągiem. Ponadto ten brak 
zaufania powoduje względnie częste ignorowanie wskazań, prowadzące w efekcie 
do dużego zagrożenia wypadkiem, więc także i do dość dużej liczby wypadków 
w stosunku do ilości tak wyposażonych przejazdów. Z drugiej strony przejazdy 
obsługiwane przez dróżników wyposażane są najczęściej w zapory zamykające całą 
szerokość drogi. Rzadko dochodzi na nich do przekraczania przejazdu, gdy jest 
on zabezpieczony, zapewne dodatkowo ograniczone przez stałą obecność dróżnika 
przejazdowego, którego jednym z zadań jest reagowanie na takie sytuacje. Dozo-
rowanie przejazdu przez człowieka daje wrażenie lepszego nadzoru, niż realizowa-
nego przez urządzenia samoczynne. Jak pokazuje analiza ilościowa rzeczywiste-
go stopnia ryzyka, takie odczucie nie znajduje swego potwierdzenia w liczbach. 
Jak podkreślano to już wcześniej, stwierdzenie o zapewnianiu większego poziomu 
bezpieczeństwa przez urządzenia samoczynne niż sterowane przez człowieka, ma 
uzasadnienie tylko w oderwaniu od interakcji między użytkownikami drogi a da-
nym rodzajem wyposażenia zabezpieczającego przejazd i rozważaniu wyłącznie po-
ziomu nienaruszalności bezpieczeństwa zapewnianego dla przejazdów kolejowych 
przez ich odpowiednie wyposażenie w systemy zabezpieczające.

3. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo na przejazdach obsługiwa-
nych przez personel kolejowy

Na poziom bezpieczeństwa zapewniany przez kolej w razie stosowania prze-
jazdów obsługiwanych przez dróżników, poza samą niezawodnością człowieka, 
która stanowi element decydujący, zasadnicze znaczenie ma szereg dodatko-
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wych czynników zewnętrznych, które warto przeanalizować, gdyż niektóre 
z nich mogą mieć wpływ na podniesienie bezpieczeństwa, podczas gdy inne 
mogą oddziaływać na nie negatywnie. Jednym z kluczowych zagadnień, które 
ma bezpośredni związek z wartościami współczynnika tolerowanego zagroże-
nia (THR), osiąganego na takich przejazdach, ma ergonomia stanowiska pracy 
dróżnika. Należy pamiętać, że w stosowanym w krajach zachodnich definicyj-
nym ujęciu terminu „czynnik ludzki”, bywa on utożsamiany właśnie z ergo-
nomią. Wynika to z faktu, że określona organizacja i wyposażenie stanowiska 
pracy ma bezpośredni wpływ na wynikową wartość niezawodności człowieka, 
wykonującego swoje czynności na danym stanowisku. Z obserwacji autora wy-
nika, że nierzadko wyposażenie i jego konfiguracja w strażnicy przejazdowej 
pozostawia wiele do życzenia pod kątem optymalizacji miejsca pracy dróżnika 
przejazdowego. Chodzi w tym o takie przygotowanie stanowiska jego pracy, 
która zapewnieni możliwie największy stopień bezpieczeństwa w wypełnianiu 
nałożonych na niego obowiązków. Będzie to analizowane dalej. W przypad-
ku podstawowego wyposażenia przejazdu i przy braku urządzeń wspomaga-
jących, przebieg procesu zabezpieczenia ruchu na przejeździe w największym 
uproszczeniu, tylko z uwzględnieniem czynności istotnych z punktu widzenia 
prowadzonej tu analizy, przebiega następująco:

- dróżnik przejazdowy jest w odpowiedni sposób wywoływany przez dy-
żurnego ruchu (zwykle określoną sekwencją różnej długości sygnałów 
dzwonka),

- dróżnik zgłasza się do dyżurnego podając numer swego posterunku,
- dyżurny ruchu podaje numer pociągu, który będzie jechał przez prze-

jazd,
- dróżnik zapisuje numer pociągu i czas otrzymanego powiadomienia 

w „Dzienniku pracy dróżnika przejazdowego” (druk PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. o symbolu R-49) [7].

Zadaniem dróżnika jest następnie zapewnienie, aby nie później niż na 2 
minuty przed nadjechaniem pociągu przejazd był odpowiednio zabezpieczony.

Pomijamy tu także kwestię obowiązku śledzenia obowiązującego rozkła-
du jazdy przez dróżnika i oczekiwania pociągów zgodnie z tym rozkładem. 
Trzeba przy tym zwrócić uwagę na kilka dodatkowych zagadnień. Po pierw-
sze, jedynie w przypadku przejazdów znajdujących się w obrębie stacji i w jej 
bezpośredniej bliskości wymagane jest uzależnienie możliwości wyświetlenia 
sygnałów zezwalających na odpowiednich semaforach od stanu zabezpieczenia 
przejazdów znajdujących się w drodze przebiegu chronionej przez dany se-
mafor. Po drugie, niejednokrotnie powiadomienie może następować ze znacz-
nym, kilkuminutowym wyprzedzeniem, co przy większym ruchu drogowym 
przez przejazd powoduje, że dróżnik opóźnia moment zamknięcia przejazdu 
do czasu wymaganego przepisami (typowo, do 2 minut przed nadjechaniem 
pociągu). Należy także pamiętać, że dopuszczalna jest lokalizacja przejazdu 
na linii wielotorowej, więc jest możliwe wcześniejsze powiadomienie dróżnika 
i konieczność oczekiwania przez niego na nadjechanie nawet kilku pociągów. 
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Jego zadaniem jest wtedy dopilnowanie, żeby wszystkie zgłoszone pociągi 
przejechały przez przejazd, zanim podniesie on zapory. Nie należy także za-
pominać o obowiązku odpowiedniego przekazywania przez niego informacji 
o przejeżdżających pociągach do określonych posterunków oraz wykonywania 
innych czynności dodatkowych, obejmujących w szczególności obserwowanie 
przejeżdżających pociągów w celu zauważenia ewentualnych nieprawidłowości 
związanych z pojazdami i przewożonymi ładunkami. Aktualny stan zdrowia, 
odpowiedni wypoczynek, sytuacja rodzinna i wiele innych okoliczności w po-
łączeniu z predyspozycjami osobistymi, takimi jak np. zdolność koncentra-
cji, podzielność uwagi czy odporność na stres, stanowią czynniki wewnętrzne 
oddziałujące na prawidłowe wykonywanie czynności przez dróżnika, a więc 
w efekcie na poziom zapewnianego bezpieczeństwa na przejeździe. Należy do 
tego uwzględnić wszystkie okoliczności związane z realizowanymi zadaniami, 
które składają się na czynniki zewnętrzne, wpływające na jakość realizacji obo-
wiązków wykonywanych przez dróżnika. Pierwsza grupa czynników, związa-
nych z konkretną osobą uczestniczącą w procesie sterowania urządzeniami na 
przejeździe przez nią strzeżonym nie będzie tu rozpatrywana. Stanowią one 
domenę psychologii i medycyny pracy. Natomiast organizacja stanowiska pra-
cy, która wprawdzie również oddziałuje na człowieka, będzie poniżej analizo-
wana, gdyż można przyjąć, że w znacznym stopniu ma ona podobny wpływ na 
wszystkie osoby, które realizują swoje zadania w tak zorganizowanym współ-
działaniu z urządzeniami zabezpieczającymi przejazd strzeżony.

Powyżej scharakteryzowano krótko podstawowy zakres czynności dróżnika 
przejazdowego przy braku jego wyposażenia w różne urządzenia i systemy 
wspomagające. Jednym z nich jest skomputeryzowany system powiadamiania. 
Jego zastosowanie może zwolnić dróżnika z obowiązku ręcznego prowadzenia 
w jego „Dzienniku pracy” zapisów dotyczących każdego pociągu. Jest to za-
stąpione potwierdzeniem dokonywanym przez użycie odpowiedniego urządze-
nia wskazującego (zwykle myszy komputerowej) i zaznaczenie odpowiedniego 
pola na monitorze ekranowym. Działanie systemu powiadamiania jest uzupeł-
nione samoczynnym przekazywaniem powiadomień głosowych generowanych 
przez ten system. Innym systemem uzupełniającym, niezależnym od kompu-
terowego zapowiadania pociągów, może być samoczynne powiadamianie dróż-
nika o nadjeżdżaniu pociągu, uaktywniane przez ten pociąg, gdy przejeżdża 
on przez punkt oddziaływania, wyposażony w odpowiedni czujnik szynowy. 
Brak reakcji dróżnika na sygnał generowany przez ten system uruchamia od-
powiednie sygnały alarmowe, najpierw w strażnicy na przejeździe, a przy dal-
szym braku reakcji, również u właściwego dyżurnego ruchu. Na fotografiach 
1, 2 i 3 przedstawiono wspomniane wyżej wyposażenie przykładowej strażnicy 
przejazdowej. Pokazują one wnętrze tej samej strażnicy, lecz z nieco innej per-
spektywy, co było uwarunkowane miejscem dostępnym na zrobienie zdjęcia. 
Na rys. 1 poniżej przedstawiono graficznie te same elementy wyposażenia.
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Legenda:
1. Manipulator do opuszczania i podnoszenia rogatek.
2. System komputerowego powiadamiania o pociągach (głośniki na górnej powierzchni).
3. Manipulator systemu samoczynnego powiadamiania o nadjeżdżaniu pociągu.
4. Telefon pracujący na łączu strażnicowym.
5. Wyciąg z regulaminu obsługi przejazdu.
6. Monitor ekranowy systemu komputerowego powiadamiania o pociągach.
7. Klawiatura systemu z p. 2 i 6.
8. Mysz komputerowa – urządzenie wskazujące systemu z p. 2 i 6.

Rys. 1. Przykład rozmieszczenia wyposażenia w strażnicy na przejeździe strzeżonym

Przykład ten zamieszczono w celu zobrazowania, jak nieoptymalnie może być 
zorganizowane stanowisko pracy dróżnika przejazdowego. Miejsce, w którym 
musi się on znajdować w czasie, kiedy steruje on podnoszeniem zapór, a przede 
wszystkim ich opuszczaniem jest zlokalizowane w narożniku pomieszczenia. Jest 
ono odległe od miejsca ustawienia monitora, klawiatury i myszy komputerowego 
systemu powiadamiania o ok. 2 m. Pomiędzy nimi, w pobliżu lewego narożnika 
biurka położono manipulator samoczynnego systemu powiadamiania o nadjeż-
dżaniu pociągu. Sygnalizuje on o nadjeżdżaniu pociągu odpowiednio migającym 
podświetlaniem klawiszy. Jest on niewidoczny dla dróżnika w trakcie obsługi ro-
gatek i obecności w miejscu, w którym powinien on się znajdować podczas jazdy 
pociągów w celu ich obserwacji. Odległość do miejsca obsługi komputerowego 
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systemu powiadamiania powoduje, że wszystkie działania związane z jego obsługą 
dróżnik musi wykonywać będąc w znacznej odległości od manipulatora do obsługi 
rogatek. Opóźnia to znacznie w szczególności przekazanie przez niego informacji 
o jeździe pociągu przez posterunek oraz potwierdzenia powiadomień otrzymywa-
nych w trakcie obsługi rogatek.

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym wykonywanie czynności przez dróż-
nika w przypadku pokazanym powyżej, jest zlokalizowanie strażnicy bezpośrednio 
przy chodniku, z którego korzystają piesi, w tym w szczególności większość osób 
zamierzających skorzystać z przystanku, którego perony przylegają swoimi czoła-
mi do przejazdu (a dokładniej, do przejazdu przylegają wejścia na perony od strony 
ich czołowej strony). Umożliwia to osobom postronnym przeszkadzanie dróżniko-
wi w wykonywaniu obowiązków, gdyż znajdują się oni tuż przy oknach strażnicy, 
często usiłując uzyskać od dróżnika informacje dotyczące rozkładu jazdy pociągów 
i aktualnej sytuacji ruchowej.

4. Przykłady zdarzeń ilustrujących wpływ niezawodności człowieka na 
bezpieczeństwo na przejazdach strzeżonych

Przedstawione poniżej opisy mają na celu zilustrowanie problemów poruszo-
nych w artykule i nie powinny być traktowane jako odnoszące się do konkretnego 
wypadku. Są wprawdzie oparte na faktach, jednak dla zwrócenia uwagi na okre-
ślone problemy, pewne szczegóły przebiegu zdarzeń oraz ich ocena mogą odbiegać 
od ustaleń oficjalnych. Z tej przyczyny nie podano dokładnego czasu ani miejsca 
ich zaistnienia. Pierwszy z opisywanych wypadków miał miejsce na początku paź-
dziernika 2012 r. W godzinach porannych, w warunkach widoczności ograniczo-
nej przez mgłę, przy bardzo intensywnym ruchu drogowym i dość dużej liczbie 
pociągów, doszło do kolizji między pociągiem pospiesznym, jadącym z prędkością 
ponad 100 km/h a samochodem ciężarowym przewożącym suchą zaprawę i kra-
wężniki betonowe. W wyniku zdarzenia nastąpiło całkowite zniszczenie samocho-
du ciężarowego, większości jego ładunku (połamane i rozrzucone krawężniki beto-
nowe przewożone przez ten samochód) oraz uszkodzenia lokomotywy, prawdopo-
dobnie w stopniu przekraczającym ekonomiczne uzasadnienie jej naprawy. Skutki 
wypadku pokazano na fotografiach 4 – 8. Na szczęście, pomimo znajdowania się 
trzech osób w szoferce ciężarówki i znacznych uszkodzeń czoła lokomotywy, wy-
padek nie spowodował ofiar śmiertelnych, ani nawet ciężkich obrażeń osób. Bez-
pieczeństwo na przejeździe, na którym doszło do wypadku, jest zapewnione w taki 
sposób, że dróżnik przejazdowy powiadamiany jest o nadjeżdżających pociągach 
przez dyżurnego ruchu z nastawni dysponującej. 

Zapisuje on te powiadomienia w swoim „Dzienniku pracy”, następnie jego 
zadaniem jest odpowiednie zabezpieczenie przejazdu, czyli zamknięcie zapór nie 
później niż na dwie minuty przed nadjechaniem pociągu. 
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Fot. 4. Widok miejsca zdarzenia

Fot. 5. Widok szoferki ciężarówki
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Fot. 6. Widok podwozia ciężarówki

Fot. 7. Widok czoła lokomotywy
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Fot. 8. Widok wnętrza kabiny maszynisty lokomotywy po wypadku

Dyżurny ruchu odnotowuje dokonanie powiadomienia w „Dzienniku ruchu 
posterunku zapowiadawczego” (druk PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o symbolu 
R-146). Dodatkowym zabezpieczeniem jest wyposażenie dróżnika przejazdowego 
w wyciąg z obowiązującego rozkładu jazdy pociągów. Powinien on śledzić sytuację 
ruchową i reagować komunikując się z dyżurnym ruchu w celu uzyskania infor-
macji o pociągach, o których nadjeżdżaniu nie został w porę powiadomiony lub 
poinformowany o ich opóźnieniu. Wprawdzie podczas prowadzenia postępowania 
w celu ustalenia przyczyn wypadku zawsze pozostaje pewna obawa dotycząca wia-
rygodności dokumentacji, zwłaszcza związana z możliwością dokonania w niej wy-
maganych wpisów już po zaistnieniu zdarzenia. Ma to szczególne znaczenie przy 
konfrontacji zawartości dokumentacji prowadzonej na dwóch posterunkach, które 
rejestrują przebieg wymiany informacji między nimi. Ważne są wówczas wyjaśnie-
nia składane przez pracowników. W przedmiotowym zdarzeniu, w dokumentacji 
dyżurnego ruchu znajdowały się wpisy o dokonaniu powiadomienia dróżników od-
nośnie pociągu, który następnie uczestniczył w wypadku na przejeździe. Brak było 
natomiast odpowiednich zapisów w dzienniku dróżnika przejazdowego, nie tylko 
dotyczących tego pociągu, lecz również pociągu go poprzedzającego. Choć prze-
jazd powinien być odpowiednio zabezpieczony przed nadjechaniem pociągu, to do 
wypadku doszło przy całkowicie podniesionych zaporach. Nie budziło to wątpli-
wości ani na podstawie zachowanych śladów, ani zeznań świadków zdarzenia. Na 
marginesie, należy tu po raz kolejny podkreślić znaczenie zachowania szczególnej 
ostrożności przez użytkowników drogi – podczas opisywanego zdarzenia, w kie-
runku przeciwnym do ciężarówki, która uległa wypadkowi, przez przejazd jechał 
samochód osobowy i już po przejechaniu przez dwa tory z czterech znajdujących 
się na przejeździe, zatrzymał się on przed wjechaniem na tor, na którym doszło do 
wypadku, pomimo częściowego przesłaniania kierunku zbliżania się tego pociągu 
przez peron i widoczności ograniczonej dodatkowo przez zamglenie. Uniknął dzię-
ki temu kolizji z pociągiem. Jak się okazało, przy dużym natężeniu ruchu drogo-
wego i jazdą kolejnych pociągów w krótkich odstępach czasu, dróżnik przejazdowy 
nie dokonał odpowiednich zapisów w swoim dzienniku niezwłocznie po odebraniu 
powiadomienia, a następnie przeoczył fakt nadjeżdżania pociągu i nie zamknął 
zapór. Stworzył tym samym stan zagrożenia, który zakończył się wypadkiem. Nie-
wątpliwie do zaistnienia wypadku przyczyniły się okoliczności zwiększające ryzyko 
błędu człowieka, w tym zwłaszcza duże natężenie ruchu kolejowego i drogowe-
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go. Szczególnie w godzinach szczytu występuje manifestowana w różny sposób, 
zwiększona presja kierujących pojazdami na dróżnika przejazdowego, aby otwierał 
on przejazd nawet na krótki czas, o ile jest to możliwe, przy czym utrudniają 
oni mu następnie szybkie zamknięcie zapór przez nieustanne wjeżdżanie na prze-
jazd pomimo załączonej sygnalizacji ostrzegawczej. Powoduje to stres, który może 
wpływać na obniżenie niezawodności człowieka. Wśród warunków zewnętrznych, 
które przyczyniły się do błędu dróżnika, występowało także ograniczenie widocz-
ności przez mgłę, uniemożliwiające praktycznie dróżnikowi zauważenie pociągu 
z miejsca wykonywania przez niego czynności, gdyż na odcinku bezpośrednio po-
przedzającym przejazd jest on przesłaniany przez peron przystanku i obiekty na 
nim się znajdujące. Wprawdzie w takich warunkach dróżnik powinien zachować 
zwiększoną uwagę, jednak tworzy to sytuację stresową, która może dodatkowo 
wpływać na obniżenie jego stopnia niezawodności. Pomimo faktu, że przejazd był 
otwarty, czyli ani nie były opuszczone zapory, ani załączone sygnalizatory przejaz-
dowe, to zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego do zaistnienia 
wypadku przyczynił się kierowca ciężarówki, gdyż wbrew Art. 28 ust.1 kodeksu 
drogowego przed wjechaniem na tory nie zachował on szczególnej ostrożności, 
wymaganej zwłaszcza w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

Do drugiego z opisywanych wypadków doszło w zupełnie innych okoliczno-
ściach. Posterunek dróżnika przejazdowego wyposażony był w urządzenia dodat-
kowe wspomagające jego pracę, takie jak skomputeryzowany system powiadamia-
nia o pociągach. Dla jednego z kierunków zbliżania dodatkowo uzupełniony przez 
system samoczynnego powiadamiania o zbliżaniu się pociągu. Nie budzi wątpli-
wości fakt otrzymania przez dróżnika powiadomień o nadjeżdżających pociągach. 
W ciągu ostatnich pięciu minut poprzedzających wypadek był on zaangażowany 
w obsługę komputerowego systemu powiadomień, dotyczącą przejazdu czterech 
kolejnych pociągów. Wyposażenie posterunku w system skomputeryzowany spo-
wodowało brak obowiązku ręcznego prowadzenia przez dróżnika jego „Dziennika 
pracy”. Przy tym obraz wyświetlany w danym momencie na monitorze ekrano-
wym tego systemu nie musi zawierać pełnego zestawienia aktualnych powiado-
mień, co w pewnym stopniu zapewnia prawidłowo prowadzony „Dziennik pracy”. 
Do tego dochodzi konfiguracja stanowiska pracy dróżnika, w opisywanym zdarze-
niu taka, jak pokazana przykładowo na rys. 1. Układ tego stanowiska uniemożli-
wia dróżnikowi równoczesne sterowanie rogatkami, obserwację torów na odcinku 
zbliżania się pociągów do przejazdu oraz śledzenie informacji wyświetlanych na 
monitorze. Działanie i obsługa samoczynnego systemu powiadamiania o nadjeż-
dżaniu pociągów ma w tym znaczenie drugorzędne. Przede wszystkim nie jest 
on w jakimkolwiek stopniu powiązany z pozostałymi urządzeniami i systemami 
na przejeździe. Działa on w taki sposób, że po uaktywnieniu przez nadjeżdżają-
cy pociąg, co w przypadku pociągu najszybszego na tym odcinku następuje na 
ok. 2,5 minuty przed jego dojazdem do przejazdu, uaktywnia się sygnał świetl-
ny na manipulatorze. Brak jego obsługi, czyli naciśnięcia przycisków, powoduje 
uruchomienie sygnału dźwiękowego oraz przesłanie komunikatu alarmowego do 
dyżurnego ruchu. Uaktywniane są ponadto sygnały akustyczne na sygnalizatorach 
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przejazdowych, ostrzegające użytkowników drogi. Sygnały te oznaczają normal-
nie rozpoczęcie cyklu opuszczania zapór i są nadawane do chwili ich zamknięcia. 
W przypadku braku reakcji przez dróżnika na sygnał powiadamiania, sygnały te 
są natomiast nadawane do czasu obsługi przycisków. Nadawanie ostrzegawczego 
sygnału dźwiękowego nie ma wówczas żadnego innego powiązania z działaniem 
pozostałych urządzeń i systemów zabezpieczających na przejeździe, zwłaszcza po-
łożenia zapór. Można zaobserwować, że obsługa systemu samoczynnego powiada-
miania jest wykonywana przez dróżników machinalnie i zwykle bezpośrednio po 
niej przystępuje on do zamykania rogatek, chyba, że są one już opuszczone. Jak 
wspomniano, organizacja tak wyposażonego stanowiska pracy dróżnika nie jest 
optymalna pod względem możliwości równoczesnego wykonywania koniecznych 
czynności. W szczególności obsługa rogatek uniemożliwia korzystanie z kompu-
terowego systemu powiadamiania. Innym elementem, który może mieć wpływ na 
wynikową niezawodność człowieka wykonującego czynności dróżnika może mieć 
w tym konkretnym wypadku asymetria sposobu powiązania rogatek z ruchem 
pociągów. Dla jednego z kierunków jazdy przedmiotowy przejazd jest traktowany 
tak, jak znajdujący się w obrębie stacji. Oznacza to, że zabezpieczenie przejazdu 
(zamknięcie rogatek) jest warunkiem koniecznym dla wyświetlenia sygnału ze-
zwalającego na semaforze wyjazdowym w kierunku tego przejazdu. Rogatki są 
ryglowane, a ich podniesienie przez dróżnika nie jest możliwe przez proste przy-
ciśnięcie przycisku otwierania, lecz tylko drogą polecenia specjalnego z użyciem 
kluczyka, dostępnego na specjalnej tablicy po zerwaniu plomby. Dla przeciwnego 
kierunku zbliżania przejazd jest traktowany tak, jak przejazdy na szlaku. Nie ma 
przy tym dużego znaczenia dla opisywanego zdarzenia, że dla tego kierunku jazdy 
pociągów zastosowano tarcze ostrzegawcze przejazdowe. Natomiast niezależnie 
od odległości pociągu zbliżającego się z tego kierunku do przejazdu, w każdym 
momencie możliwe jest podniesienie zapór przez dróżnika, które jest uruchamiane 
przez proste naciśnięcie przycisku otwierania. Zajście wypadku stało się możli-
we właśnie w wyniku prostego błędu dróżnika, który obsłużył ten przycisk po 
przejechaniu pociągu w jednym kierunku, zapominając o nadjeżdżaniu pociągu 
z kierunku przeciwnego. Prawdopodobieństwo niebezpiecznego w skutkach błędu 
dróżnika było dodatkowo zwiększone przez wyjątkowo złą widoczność toru na 
odcinku zbliżania się pociągu z tej strony oraz rozproszenie uwagi spowodowane 
przez osobę postronną, usiłującą uzyskać informacje odnośnie rozkładu jazdy po-
ciągów. Nie zapewniono odpowiedniej ochrony przed taką możliwością, stanowiącą 
negatywny czynnik wpływający na niezawodność działania dróżnika, gdyż strażni-
ca nie została ogrodzona w sposób uniemożliwiający lub choćby utrudniający do-
stęp osób postronnych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że tak jak w poprzednim 
przykładzie, do zaistnienia wypadku znacząco przyczynili się użytkownicy drogi. 
Czas, który upływa od uruchomienia procesu otwierania przejazdu, do chwili przy-
jęcia położenia pionowego przez zapory i wyłączenia sygnałów ostrzegawczych na 
sygnalizatorach przejazdowych wynosi ok. 9 sekund. Podniesienie rogatek stało 
się możliwe z chwilą zwolnienia uzależnienia przez pociąg, który przejechał przez 
przejazd w jedną stronę i odblokowania funkcji przycisku otwierania przejazdu. 
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Od tego momentu do chwili zderzenia na przejeździe upłynęło tylko ok. 7 sekund. 
W tym czasie pojazdy oczekujące na otwarcie przejazdu musiały ruszyć i pokonać 
odcinki drogi od miejsca zatrzymania do toru, na którym doszło do zderzenia. 
Niewątpliwie więc pojazdy uczestniczące w wypadku wjechały zaraz po rozpoczę-
ciu podnoszenia się zapór, znacznie przed chwilą osiągnięcia przez nie położenia 
pionowego lub prawie pionowego i w trakcie nadawania sygnału zabraniającego 
wjazd, nadawanego przez sygnalizatory przejazdowe. Nie zachowali więc oni nie 
tylko szczególnej ostrożności, jak w wypadku poprzednim, ale ponadto naruszyli 
przepis Art. 28 ust.3 pkt 1 kodeksu drogowego, przyczyniając się do powstania 
wypadku, niestety w przypadku dwóch osób zakończonego ich śmiercią.

5. Podsumowanie

Zagadnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, szczególnie w odnie-
sieniu do przejazdów strzeżonych przez personel kolejowy i wpływu niezawod-
ności osób stanowiących ich obsługę na prawdopodobieństwo zaistnienia wypad-
ku poruszone w niniejszym artykule oraz przedstawione powyżej opisy zdarzeń 
prowadzą do kilku wniosków. Pierwszym z nich jest fakt, że rozpatrując poziom 
nienaruszalności bezpieczeństwa, jaki zapewnia kolej przez odpowiednie wypo-
sażenie zabezpieczające poszczególne rodzaje przejazdów kolejowo-drogowych, 
najgorszy poziom bezpieczeństwa mają przejazdy strzeżone, obsługiwane przez 
człowieka. Oczywiście taka ocena poziomu bezpieczeństwa dotyczy tylko przejaz-
dów wyposażonych w aktywne urządzenia zabezpieczające, pomijając przejazdy 
niestrzeżone, gdzie całkowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo leży po stronie 
uczestników ruchu drogowego. Możliwie szerokie uświadomienie takiego stanu 
rzeczy wśród pieszych i kierujących pojazdami kołowymi powinno stać się jednym 
z celów prowadzonych kampanii informacyjnych, dotyczących bezpieczeństwa na 
przejazdach kolejowych. Jest to tym bardziej istotne, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, przejazdy strzeżone przez dróżników przejazdowych mogą być stoso-
wane przy relatywnie najmniejszych ograniczeniach, dotyczących w szczególności 
klas dróg, dopuszczalnych prędkości jazdy pociągów, czy natężenia ruchu kolejo-
wego i drogowego. Może to także stanowić przyczynek wpływający na lepsze uza-
sadnienie i tym samym oczekiwanie społeczne wobec kompleksowego rozwiązania 
problemu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, w tym stworzenia 
narodowego programu poprawy tego bezpieczeństwa i kierowania odpowiednich 
środków na ten cel.

Drugi wniosek dotyczy potrzeby zwrócenia szczególnej uwagi na wszystkie 
czynniki, wewnętrzne i zewnętrzne, wpływające na chwilową wartość prawdopo-
dobieństwa popełnienia błędu przez człowieka wypełniającego funkcję dróżnika 
przejazdowego. Dotyczy to wielu aspektów tego zagadnienia, począwszy od wy-
posażenia i organizacji stanowiska pracy czy procedur działania, ale także indywi-
dualnych predyspozycji oraz bieżącego stanu psychofizycznego człowieka posta-
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wionego na funkcji dróżnika przejazdowego. Większość z problemów powinna 
być przewidziana i odpowiednio ujęta w obowiązującym systemie zarządzania 
bezpieczeństwem zarządcy infrastruktury kolejowej. Należałoby ponadto dokonać 
szczegółowego przeglądu wymagań dotyczących systemów wspomagania pracy 
dróżnika przejazdowego i opracować standardy obejmujące ich współdziałanie, 
zwłaszcza pod kątem minimalizacji negatywnego oddziaływania na niezawodność 
obsługującego je człowieka. Wprawdzie poziom nienaruszalności bezpieczeństwa 
określany jest dla systemów i urządzeń technicznych, jednak przenosząc odpo-
wiednio metody jego wyznaczania na systemy, których ogniwem w realizowanym 
procesie sterowania jest człowiek, należałoby doprowadzić do zapewniania przez 
kolej możliwie największego poziomu tego bezpieczeństwa dla przejazdów obsłu-
giwanych przez personel kolejowy.

Wśród wniosków szczegółowych można wymienić kwestię unikania asyme-
trii w sposobach zabezpieczenia przejazdu dla różnych kierunków zbliżania się 
pociągów. Należy także przeanalizować wymagania dotyczące stosowania tarcz 
ostrzegawczych przejazdowych w powiązaniu z przejazdami strzeżonymi przez 
dróżników. W procesie modernizacji linii kolejowych, jeśli pozostają na niej tak 
strzeżone przejazdy kolejowe, szczególna uwaga powinna być zwrócona na lo-
kalizację strażnic przejazdowych, zwłaszcza pod kątem zapewnienia dróżnikowi 
możliwie najlepszej widoczności torów na odcinkach zbliżania się pociągów do 
przejazdu. Ponadto, zgodnie z wymaganiami określonymi w §46 obowiązują-
cego rozporządzenia [3], strażnice przejazdowe powinny być tak usytuowane, 
aby w jak najmniejszym stopniu ograniczały widoczność pojazdów szynowych 
i przejazdu z drogi publicznej. Niestety przepis ten bardzo często nie jest obecnie 
przestrzegany przez projektantów, zapewne za przyzwoleniem zarządcy infra-
struktury. Niejednokrotnie również umieszczanie ekranów akustycznych przy 
torach kolejowych w pobliżu przejazdów nadmiernie ogranicza widoczność. Ko-
nieczne jest więc pilne wyeliminowanie sprzeczności pomiędzy wymaganiami 
przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie ograniczania hałasu ko-
lejowego i przepisów dotyczących zapewnienia należytej widoczności w rejonie 
przejazdów kolejowo-drogowych.

Po raz kolejny przedstawione powyżej rozważania dotyczące bezpieczeństwa 
działania urządzeń i systemów technicznych w zestawieniu z wykonywaniem 
przez człowieka czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, prowa-
dzą do rzadko zauważanej konkluzji. Otóż w wielu przypadkach można stwier-
dzić, że doszliśmy już do takiego stopnia rozwoju urządzeń sterowania, iż nie ma 
uzasadnienia stosowanie dotychczasowych zasad zakładających większy poziom 
bezpieczeństwa decyzji podejmowanych przez człowieka, niż poziom osiągany 
przy użyciu urządzeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego. Systemy stosowane do zabezpieczania przejazdów kolejowych należą do 
takich urządzeń.
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WYBRANE ASPEKTY WPŁYWU MODERNIZACJI 
I REWITALIZACJI INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 

NA ŚRODOWISKO1

Streszczenie. Artykuł dotyczy problemów związanych z procesami rewitalizacji i moder-
nizacji linii kolejowych wraz z przejazdami kolejowymi oraz ich bezpośredniego wpływu na śro-
dowisko. Przedstawiono dane statystyczne wypadków i zdarzeń kolejowych, które wskazują na 
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1. Wstęp

Modernizacja linii kolejowej polega na całkowitym demontażu poszczególnych 
elementów infrastruktury kolejowej i ponownej budowie z wykorzystaniem do-
tychczas zajmowanego terenu. W procesie modernizacji, kompleksowej wymia-
nie podlega nawierzchnia rusztu torowego. Linia kolejowa zostaje wyposażona 
w nowoczesne oraz w pełni zautomatyzowane systemy sterowania ruchem kolejo-
wym. Do przedsięwzięcia modernizacji zostają włączone również obiekty inżynier-
skie przynależne do infrastruktury kolejowej, takie jak wiadukty, przepusty, itp. 
W Polsce proces modernizacji regulują przede wszystkim Standardy Techniczne 
„Szczegółowe Warunki Techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych 
do prędkości Vmax ≥ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) lub 250 km/h (dla 
taboru z wychylnym pudłem)” [5].

Ostatnie lata w Polsce to wyraźna tendencja w dążeniu do modernizacji i rewi-
talizacji wyeksploatowanych linii kolejowych. Rewitalizacja z łac. Re Vita oznacza 
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przywrócenie do życia, stąd proces ten polega na odrestaurowaniu poszczególnych 
odcinków linii kolejowej nie zmieniając jej parametrów technicznych. Często re-
witalizacja mylona jest z procesem modernizacji czynnej linii kolejowej, która do-
tyczy wprowadzenia nowych parametrów technicznych i dostosowanie do nowej 
klasy linii toru.

W procesach rewitalizacji czy modernizacji linii można wyodrębnić prace doty-
czące konkretnie przejazdów kolejowych. Niestety brakuje standardów określają-
cych ocenę jakości stanu technicznego przejazdów na nich usytuowanych. Przepisy 
nie definiują również zasad dotyczących usytuowania przejazdów kolejowych na 
liniach rewitalizowanych bądź modernizowanych, które znajdują się w centrach 
miast, gdzie odległości między przejazdami wynoszą do 50 m [4].

Raz do roku przeprowadza się diagnostykę nawierzchni przejazdów kolejo-
wych, ponieważ to od niej zależy ocena i zakwalifikowanie przejazdu do określonej 
kategorii. Diagnostykę przeprowadza się na podstawie instrukcji Polskich Linii 
Kolejowych S.A. Id – 1 oraz Id–14, jednak wymienione instrukcje nie zawierają 
kryteriów klasyfikacji przejazdu kolejowego do określonej kategorii oraz oceny 
przejazdu pod względem nawierzchni. Diagnostyka przejazdów kolejowych na 
podstawie powyższych instrukcji jest niekompletna, pozbawiona całkowicie wszel-
kich standardów. Brak oceny stanu technicznego istniejących przejazdów przed 
procesem modernizacji skutkuje wieloma problemami w czasie trwania prac mo-
dernizacyjnych. Brak oceny i analizy stanu technicznego przejazdów kolejowych 
przed procesem modernizacji skutkuje możliwością ich pominięcia na etapach pro-
jektu modernizacyjnego.

Kolejnym problemem jest również brak ustalonych zasad finansowania prze-
budowy bądź budowy nowych przejazdów kolejowych. Budowa lub przebudowa 
przejazdu kolejowo–drogowego wiąże się z ciągłym jego utrzymaniem i finan-
sowaniem infrastruktury przez zarządcę zarówno drogi jak i kolei. Na etapach 
planowania inwestycji, te dwa podmioty często mają odmienne zdania. W związ-
ku z tym spółka wiążąca się umową rewitalizacji lub modernizacji linii kolejowej 
pomija stan techniczny przejazdów kolejowych.

Dodatkowym aspektem jest fakt, iż każdy z przedstawionych wyżej procesów 
modernizacji i rewitalizacji ma ogromny wpływ na środowisko – zarówno natural-
ne, jak i na otoczenie oraz samego człowieka.

2. Przejazdy kolejowe

Na mocy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii ko-
lejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie z dnia 26 lutego 1996 roku, 
ustanowiono kategorie przejazdów kolejowych obowiązujące w Polsce. W myśl 
Rozporządzenia, przejazdem kolejowym jest jednopoziomowe skrzyżowanie toru 
kolejowego z drogą publiczną. W Rozporządzeniu zawarto również klasyfikację 
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przejazdów kolejowych, za pomocą której zarządca infrastruktury uzupełnia me-
trykę przejazdu. Wyróżniono sześć kategorii przejazdów kolejowych: A, B, C, D, 
E i F. 

Kategoria A są to przejazdy kolejowe użytku publicznego z rogatkami przez 
całą szerokość drogi, na której ruch kierowany jest sygnałami nadawanymi przez 
pracowników kolejowych. Przejazdy kategorii B są to przejazdy użytku publicz-
nego, zabezpieczone samoczynną sygnalizacją świetlną i półrogatkami. Do kate-
gorii C należą przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną. 
Kategoria D obejmuje przejazdy użytku publicznego zabezpieczone znakiem dro-
gowym B-20 „STOP”. Do kategorii E zalicza się przejścia użytku publicznego 
zabezpieczone labiryntem, natomiast kategoria F stanowi przejazdy i przejścia 
użytku niepublicznego gdzie umowa o użytkowanie przejazdu następuje pomię-
dzy zarządcą infrastruktury kolejowej a przedsiębiorstwem.

W 2011 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.), główny za-
rządca infrastruktury kolejowej w Polsce, zarządzał około 16 400 przejazdami 
i przejściami kolejowymi w poziomie szyn kategorii od A do E (rys. 1), natomiast 
w roku 2013 było ich już tylko 12 307 (rys. 2). W ciągu trzech lat PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. zamknęło, bądź zlikwidowało 4 093 przejazdy [11].

Rys. 1. Liczba przejazdów kolejowych w poziomie szyn w roku 2011 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9]

Rys. 2. Liczba przejazdów kolejowych w poziomie szyn w roku 2013 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]
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W Polsce największą ilość stanowią przejazdy kolejowe kategorii D, które są 
zabezpieczone jedynie znakiem drogowym B-20 „STOP” i to na nich każdego 
roku zarządca infrastruktury rejestruje największy odsetek wypadków i zdarzeń 
kolejowych.

W tabeli 1 przedstawiono ilość zarejestrowanych wypadków na infrastrukturze 
kolejowej w latach 2011 - 2013.

Tabela 2. Zestawienie wypadków zaistniałych na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2011, 
2012 i 2013 

Charakter wypadku 2011 2012 2013
Kolizje 58 42 50
Wykolejenia 154 107 129
Wypadki z udziałem ludzi (bez przejazdów i przejść) 370 271 245
Pożary 4 1 2
Wypadki na przejazdach i przejściach 243 259 234
Inne 0 4 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]

Od 2005 roku trwa kampania uświadamiająca „Bezpieczny przejazd”, która 
jest jedną z największych tego typu akcji w Europie. Akcja prowadzona jest przez 
cały rok i jej celami są działania informacyjne i edukacyjne oraz egzekwowanie 
prawa o nazwie „Bezpieczny poniedziałek”. Głównym celem kampanii jest pod-
noszenie świadomości o istotnym zagrożeniu wynikającym z braku ostrożności 
na przejazdach i obszarach kolejowych. Efektem prowadzonych działań ma być 
zmniejszenie liczby wypadków na przejazdach oraz obszarach kolejowych [9]. 
Liczbę wypadków i kolizji na przejazdach kolejowo – drogowych w latach 2005-
2015 przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Liczba wypadków i kolizji na przejazdach kolejowych w Polsce 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]

W celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach i liniach kolejowych PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. przekwalifikowują przejazdy kolejowe do wyższych kate-
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gorii. Dzięki takiemu rozwiązaniu przejazd jest strzeżony rogatkami i sygnałami 
świetlnymi, co zwiększa poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym nie obniża-
niu prędkości prowadzenia pojazdów szynowych. Priorytetem spółki jest współ-
praca ze Strażą Ochrony Kolei, Państwową Inspekcją Handlową oraz urzędami 
skarbowymi w celu kontroli punktów skupu złomu. Nadrzędnym celem zarządcy 
infrastruktury kolejowej jest poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację infra-
struktury oraz dostosowanie jej do wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowa-
nie. Działania te obejmują poprawę oświetlenia przejazdów kolejowych, wymia-
nę sygnalizatorów na nowe typy, wyposażenie wszystkich drągów rogatkowych 
w czerwone światła odblaskowe tj. katafory i certyfikowane folie odblaskowe.

W Europie 33% ofiar śmiertelnych wypadków kolejowych ma miejsce na prze-
jazdach drogowych. Jest to 2% ofiar wszystkich wypadków drogowych [9].

Według danych Głównego Inspektora Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego wy-
nika, że najbardziej niebezpieczne są przejazdy kategorii D (rys. 4.). Kierowcy 
oraz piesi, przy braku zabezpieczeń w postaci rogatek oraz sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych, bagatelizują ryzyko zaistnienia wypadku ignorując znak drogowy 
B-20 „STOP”. Często powodowane jest to przekonaniem, że na przejazdach o ta-
kim oznakowaniu, ruch pojazdów szynowych już się nie odbywa.

Rys. 4. Przejazd kategorii D na linii kolejowej nr 213 Reda – Hel 
Źródło: opracowanie własne

3. Modernizacja przejazdów kolej

W artykule proces modernizacji przejazdów kolejowych został przedstawiony 
na podstawie modernizowanej linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobo-
wa – Gdańsk Główny (rys. 5) oraz poddanej rewitalizacji regionalnej linii nr 213 
Reda – Hel (rys. 6).
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Rys. 5. Położenie linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Położenie linii kolejowej nr 213 Reda – Hel 
Źródło: opracowanie własne

Modernizacja linii nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny miała na celu 
dostosowanie jej do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich, 200 km/h 
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dla pociągów pasażerskich z wychylnym pudłem oraz 120 km/h dla ruchu towa-
rowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami [4], prowadzenie ruchu pociągów 
z prędkościami powyżej 160 km/h wiąże się z całkowitą likwidacją przejazdów 
kolejowych w poziomie szyn. Przed modernizacją linii nr 9 występowało 137 prze-
jazdów kolejowych w poziomie szyn, z czego w trakcie realizacji inwestycji zlikwi-
dowano 83 przejazdy kolejowe i zastąpiono je skrzyżowaniami dwupoziomowymi. 
W poziomie szyn pozostały 54 przejazdy kolejowe, przed którymi następuje ob-
ligatoryjne obniżenie prędkości przejeżdżających pociągów. Skutkuje to tym, że 
omawiana linia tylko odcinkowo spełnia stawiane przed nią wymagania.

Proces rewitalizacji linii nr 213 miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa przy 
jednoczesnym zwiększeniu prędkości eksploatacyjnej. Na analizowanej linii kole-
jowej usytuowanych jest 98 przejazdów, a w związku rewitalizacją 21 przejazdów 
kolejowych zostało przekwalifikowanych do wyższych kategorii. Przejazdy te wy-
posażono w systemy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz rogatki, co znacz-
nie podnosi poziom bezpieczeństwa. Linia nr 213 ze względu na swoje nadmorskie 
położenie charakteryzuje się sezonowością eksploatacji, stąd bezpieczeństwo osób 
przyjeżdżających w okresach wakacyjnych było priorytetem procesu rewitalizacji.

4. Wpływ modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych na środowisko

Głównymi czynnikami szkodliwymi dla środowiska wynikającymi z działal-
ności transportowej są: skażenie środowiska, hałas, wypadki i zajętość terenu. 
W zależności od gałęzi transportu procentowe wartości wymienionych czynników 
znacznie się różnią. W przypadku dominujących w Polsce gałęzi transportu, jakimi 
są transport drogowy i kolejowy, zależności te zostały przedstawione na rys. 7 [7]. 
Pomimo znacznej proekologicznej przewagi transportu kolejowego nad pozosta-
łymi środkami transportu, pozostaje on nadal jedną z głównych przyczyn zmian 
zachodzących w środowisku naturalnym i otoczeniu człowieka.

Rys. 7. Zanieczyszczenia środowiska powodowane przez transport drogowy i kolejowy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]
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4.1. Wpływ na otoczenie człowieka

Podczas badań terenowych przeprowadzonych przez autorów w roku 2014 
i 2015, oceniono wpływ modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych na środo-
wisko. Obiektem badań była linia kolejowa nr 213 Reda – Hel, na której przed 
rewitalizacją występowało 97 przejazdów kolejowych. Zagęszczenie przejazdami 
było tak duże, że tylko dwa odcinki między przejazdami miały długość większą niż 
3 km, co nakazuje ustawodawca w myśl Rozporządzenia [4]. Odległości pomię-
dzy przejściami kategorii E przyjmowały wartości rzędu 150–200 metrów. Celem 
rewitalizacji było uzyskanie maksymalnej prędkości eksploatacyjnej na odcinkach 
Reda– Puck i Władysławowo – Hel do 100 km/h oraz do 90 km/h na odcin-
ku Puck – Władysławowo [10]. Według Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie 
dla prędkości 90 km/h i 100 km/h nie ma konieczności stosowania skrzyżowań 
dwupoziomowych. Jednak pozostawienie przejazdów kolejowych w istniejącym 
zagęszczeniu spowodowałoby brak płynności jazdy pociągu, poprzez ciągłe ogra-
niczenia prędkości na torze, wynikające z zachowania przepisów bezpieczeństwa 
przed przejazdami. Jednym z wariantów rozwiązania powyższego problemu było 
ograniczenie liczby przejazdów kolejowych. Sezonowość linii nr 213 nie pozwalała 
jednak na zastosowanie takiego wariantu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zde-
cydowały się na instalacje urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 21 
przejazdach, co skutkowało przekwalifikowaniem tych przejazdów do kategorii co 
najmniej C.

Obecnie, po pracach rewitalizacyjnych i modernizacyjnych na linii kolejowej 
nr 213 występują 32 zarejestrowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przej-
ścia kat. E. Oprócz tych oficjalnie istniejących przejść istnieje dużo więcej miejsc, 
w których dochodzi do niedozwolonych przekroczeń, stąd wzrost prawdopodo-
bieństwa zaistnienia wypadku. Likwidacja przejazdów i przejść kolejowych jest 
praktycznie niemożliwa ze względu na bardzo duże natężenie ruchu kołowego 
i pieszego osób korzystających z tych przejazdów czy przejść w sezonie letnim.

Na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa- Gdańsk Główny przed 
modernizacją występowało 137 przejazdów bądź przejść kolejowych. Większość 
z nich położona była względem sąsiedniego w odległości mniejszej niż 1 km. Stan 
takiego zagęszczenia dyskwalifikował linię nr 9 do prowadzenia pojazdów szyno-
wych z prędkościami większymi niż 120 km/h. W przypadku prowadzenia ruchu 
kolejowego z prędkością większą niż 120 km/h nałożony jest obowiązek przebu-
dowy istniejących, bądź budowy nowych skrzyżowań dróg z torami kolejowymi na 
dwóch poziomach [4]. W sytuacji ciągłego zmniejszania prędkości pociągu przed 
przejazdem mijałoby się z celem tworzenia kolei dużych prędkości. Priorytetem 
modernizacji linii było podniesienie prędkości eksploatacyjnej poprzez likwidację 
większości przejazdów i przejść kolejowych. Istotnym problemem było występo-
wanie największej liczby takich skrzyżowań w okolicach lub na obszarze miast. 
Droga wielu osób do pracy lub szkoły prowadzi przez tory i niemożliwym jest 
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zlikwidowanie większości takich przejazdów i przejść. Jedynym rozwiązaniem wy-
daje się być ich przebudowa na wielopoziomowe, co jest znacznie utrudnione przez 
istniejącą zabudowę.

W związku z modernizacją linii kolejowej nr 9 i przystosowania jej do pręd-
kości 200 km/h, stan położenia przejazdów kolejowych uległ znacznej zmianie. 
Projekt obejmował likwidację 83 przejazdów kolejowo – drogowych oraz budowę 
wielu skrzyżowań dwupoziomowych. Na 54-kilometrowym odcinku pomiędzy 
Mławą a Montowem zmodernizowano 5 przejazdów kolejowych oraz wybudowa-
no 4 nowe wiadukty. Stworzono również dwa przejścia pod torami dla kategorii 
E. W 2014 roku na odcinku o długości 50 km Iłowo – Montowo wybudowano 
10 wiaduktów kolejowych, 8 wiaduktów drogowych oraz 8 przejść dla pieszych. 
Na odcinku Szymankowo – Pruszcz Gdański zbudowano 6 nowych skrzyżowań 
dwupoziomowych [10].

Na całej trasie linii nr 9 między stolicą a Trójmiastem według projektu moder-
nizacji zaplanowano powstanie 100 nowych wiaduktów lub przejść dla pieszych. 
Celem ich budowy była poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców jak również 
usprawnienie ruchu kolejowego.

Dodatkową kwestią jest pojawiające się na linii kolejowej nr 9 naruszenie prze-
pisów zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Zagrożenia 
wynikają z braku wyposażenia części linii kolejowej w znaki i sygnały drogowe 
widoczne w każdych warunkach atmosferycznych. Informują one maszynistę o ki-
lometrażu danej linii, a ich brak uniemożliwia określenie miejsca obowiązywania 
ograniczeń prędkości stałych i doraźnych [10].

Kolejnym czynnikiem negatywnie wpływającym na otoczenie człowieka są ha-
łas i drgania. Podczas przeprowadzonej analizy środowiskowej linii kolejowej nr 
9 wskazano obszary zagrożone hałasem. W wyniku tej analizy określono zakres 
działań ochrony przeciwdźwiękowej. Głównym środkiem technicznym zapobiega-
jącym rozprzestrzenianiu się fal akustycznych było umiejscowienie ekranów aku-
stycznych po obu stronach linii na odcinku łącznie około 17 km. Dodatkowym 
rozwiązaniem było zastosowanie konstrukcji antywibracyjnych oraz zwiększenie 
ochrony budynków poprzez podwyższenie izolacyjności okien.

4.2. Wpływ na środowisko naturalne

Linia kolejowa nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny znajduje się na 
terenie województw: mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego i pomorskiego. 
Na obszarze województwa mazowieckiego linia ta nie przecina żadnych znaczą-
cych obszarów chronionych. W jej bliskim sąsiedztwie znajdują się natomiast ob-
szary Natura 2000, Dolina Środkowej Wisły, Doliny Wkry i Mławki oraz Forty 
Modlińskie.

Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego omawiana linia przeci-
na bezpośrednio dwa obszary Natura 2000, tj. Ostoję Welską i Dolinę Drwęcy. 
Oprócz wymienionych dwóch obszarów w odległości 10 km od linii znajdują się 
inne obszary Natura 2000: Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Lasy Iławskie oraz Je-
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zioro Karaś. Innymi obszarami chronionymi znajdującymi się w odległości około 
4 km są Welski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego.

W województwie pomorskim linia kolejowa nr 9 przecina Dolinę Dolnej Wisły 
oraz przebiega w odległości 1 km od Zatoki Puckiej – obszary Natura 2000. Po-
nadto w odległości 10 km znajdują się cztery dodatkowe obszary chronione: Dolna 
Wisła, Dolina Kłodawy, Ujście Wisły i Twierdza Wisłoujście [3]. 

Położenie linii Warszawa Wschodnia – Gdańsk względem wymienionych ob-
szarów chronionych zostało przedstawione na rys. 8.

Rys. 8. Stan sieci Natura 2000 
Źródło: [3]

Ze względu na opisany powyżej przebieg linii nie można było uniknąć ingeren-
cji na obszarach chronionych i w ich pobliżu. Szlaki kolejowe w takich rejonach 
są przyczyną degradacji krajobrazu, fragmentacji ekosystemów, a co za tym idzie 
niekorzystnie wpływają na rozwój i funkcjonowanie szeroko pojętej fauny.

Jako podstawowy podział wpływu inwestycji kolejowych na zwierzęta można 
przyjąć oddziaływanie długo i krótkoterminowe. Oddziaływanie krótkotermino-
we ma miejsce wyłącznie w czasie trwania inwestycji, natomiast długoterminowe 
związane jest z procesem eksploatacji infrastruktury. Dodatkowo należy wyróżnić 
oddziaływanie o charakterze chwilowym (np. płoszenie zwierzyny hałasem, czy 
samą obecnością ludzi i maszyn na terenie prac lub przejazdem pociągu) oraz trwa-
łym, które jest zdecydowanie istotniejsze dla tematu ochrony zwierząt. Do nieko-
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rzystnego oddziaływania trwałego można zaliczyć zajęcie terenu pod plac budowy, 
trwałe przekształcanie terenu, czy samą obecność infrastruktury kolejowej [1].

Do działań trwale wpływających na bezpośrednie zachowanie i funkcjonowanie 
fauny należy zaliczyć usuwanie roślinności w skrajni linii kolejowej, powstawanie 
nowych obiektów (słupy trakcyjne, przepusty, przejazdy, wiadukty itp.) oraz budo-
wę przekopów lub nasypów. Tworzą one fizyczną i zarazem behawioralną barierę, 
która zniechęca, a niekiedy nawet fizycznie uniemożliwia zbliżanie się i przekracza-
nie przez zwierzęta wyznaczonej przez człowieka granicy. W przypadku niewiel-
kich zwierząt, takich jak płazy czy gryzonie, nawet tłuczniowa nawierzchnia, pio-
nowy profil szyny oraz elementy odwodnienia stanowią poważne zagrożenie [6].

Należy zaznaczyć, że w przypadku linii o dużym natężeniu ruchu pociągów, 
zarówno pasażerskich jak i towarowych, oddziaływanie ich przejazdu w postaci 
hałasu oraz wibracji również można zaliczyć do oddziaływania trwałego. Tworzy to 
nie tylko dodatkową przeszkodę pogłębiając efekt barierowy, ale również przyczy-
niającą się bezpośrednio do zwiększenia śmiertelności wśród zwierzyny. Do tej pory 
nie prowadzi się jednak dokładnych statystyk zdarzeń na sieci kolejowej z udzia-
łem zwierząt, a jedynie odnotowuje pojedyncze incydenty. W związku z tym nie 
ma podstaw do stwierdzenia większej śmiertelności wśród zwierzyny spowodowa-
nych kolizjami z pojazdami szynowymi. Znacznie większym zagrożeniem dla ist-
niejących populacji jest duża fragmentacja siedlisk. Uniemożliwianie swobodnych 
migracji może znacząco ograniczyć ich liczbę, a w skrajnych przypadkach dopro-
wadzić nawet do wymarcia gatunku na danym obszarze [6].

Przecinanie przez niewygrodzone korytarze kolejowe naturalnych siedlisk oraz 
szlaków migracyjnych zwierząt jest również w pewnym stopniu zagrożeniem dla 
człowieka. Najechanie pociągu na stado lub większego osobnika dzika czy łosia, 
może spowodować nawet wykolejenie składu. Prawdopodobieństwo przebywania 
zwierząt na torowisku jest tym większe, im bardziej linia ingeruje w naturalne 
obszary ich występowania. W niektórych przypadkach linia kolejowa przyciąga 
pewne gatunki, które traktują ją jako żerowisko albo wygodny „korytarz trans-
portowy” [8].

W związku z modernizacją, mającą na celu podniesienie prędkości na linii ko-
lejowej nr 9, powstało wiele konfliktów lokalizacyjnych. Zastosowano rozwiąza-
nie kompromisowe mające na celu przedsięwzięcie najskuteczniejszych środków 
ochrony środowiska przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa.

Dla dużej zwierzyny, naturalną przeszkodę będą stanowić odcinki linii kolejo-
wej położonej na wysokich nasypach lub w głębokich przekopach. Zwierzęta pło-
we takie formy ukształtowania terenu traktują jako naturalną formę odgradzającą 
teren. W związku z zachowaniem prawidłowego funkcjonowania sieci obszarów 
Natura 2000, konieczne jest zapewnienie migracji roślin i zwierząt pomiędzy tymi 
obszarami. Na potrzeby migracji stworzono specjalne korytarze ekologiczne, które 
do dzisiaj nie podlegają ochronie prawnej. Ponadto w celu zapewnienia swobod-
nego przemieszczania się zwierzyny stworzono 20 przepustów o średnicy 1,0 m 
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zaopatrzone w suchy chodnik z podestem powyżej poziomu wody oraz specjalne 
obiekty mostowe w ilości 14 sztuk.

Na obszarach, gdzie niemożliwym było wybudowanie przepustów lub obiek-
tów mostowych zastosowano na odcinku łącznie 28 km linii odpłaszacze akustycz-
ne, na odcinku 14 km odpłaszacze odblaskowe oraz wygrodzenia ochronne na 
odcinku 2,5 km. Największą inwestycją w kierunku zapewnienia migracji zwierząt 
było wybudowanie tunelu pod torami o szerokości 12 m i wysokości 4,5 m w ki-
lometrze 199.15 linii kolejowej nr 9.

5. Podsumowanie

Analiza modernizowanych i rewitalizowanych linii nr 213 i nr 9 wykazała, że 
żadna z badanych linii nie spełnia warunków zagęszczenia przejazdów kolejowych 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Co za 
tym idzie bezpieczeństwo ruchu na nich jest sprawą wątpliwą.

Liczne badania i obserwacje na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejo-
wo - drogowych wykazały, że najtańszym sposobem zmniejszającym liczbę wy-
padków jest edukacja poprzez różnego rodzaju projekty takie jak „Bezpieczny 
przejazd”. Najbezpieczniejszym, choć najbardziej kosztownym sposobem, jest li-
kwidacja przejazdów i przejść i zastąpienie ich skrzyżowaniami dwupoziomowy-
mi. Średni koszt budowy skrzyżowania wynosi 30 milionów złotych i jest kosz-
tem krótkofalowym, natomiast średni koszt wypadku kolejowo – drogowego 
z udziałem jednej osoby wraz z odszkodowaniami wynosi budżet państwa 2 mln 
złotych. Budowa nowych dwupoziomowych skrzyżowań jest jak najbardziej za-
sadna, ponieważ całkowitą likwidację przejazdów kolejowych bardzo często wy-
kluczają względy społeczne. W fazie planowania inwestycji należy przewidzieć 
dodatkowe środki na budowę skrzyżowań dwupoziomowych oraz przy braku 
przepisów regulujących finansowanie, ustalić podmiot odpowiedzialny, który 
poniesie koszty tej budowy. Ponadto należałoby wprowadzić rozporządzenie na 
temat warunków, jakim odpowiadałyby skrzyżowania rewitalizowanych lub mo-
dernizowanych linii kolejowych z drogami publicznymi oraz zasady finansowa-
nia ich przebudowy.

Innym istotnym czynnikiem degradującym otoczenie człowieka okazał się ha-
łas oraz drgania występujące w bliskim sąsiedztwie linii. Najczęściej stosowanymi 
rozwiązaniami zmniejszającymi uciążliwość tych czynników są ekrany akustyczne.

Oprócz wpływu na bezpieczeństwo otoczenia człowieka procesy rewitalizacji 
czy modernizacji linii kolejowych znacznie oddziałują na środowisko naturalne. 
Obok ingerencji w krajobraz, inwestycje te wpływają na funkcjonowanie fauny 
– głównie na swobodę migracji zwierząt oraz śmiertelność wynikającą z kolizji 
z pojazdami szynowymi. W związku z tym należy dążyć do kompromisu pomię-
dzy zapewnieniem bezpieczeństwa podróżujących ludzi oraz przemieszczających 
się zwierząt a swobodą migracji. Można to osiągnąć poprzez stosowanie odgrodzo-
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nych torowisk z jednoczesnym zachowaniem łatwości przemieszczania się zwierzy-
ny dzięki specjalnym przepustom i przejściom.
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Streszczenie. W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia opisu formalnego na przy-
kładzie opisu funkcji sprzeczności. Zamieszczony przykład opisu formalnego został poprzedzony 
rozważaniami dotyczącymi opisów nieformalnych i półformalnych w ogólnym odniesieniu do pro-
cesu projektowania systemu srk i tworzenia dokumentacji systemu. Proces tworzenia poprawnych 
i pełnych opisów n-p-f staje się istotny z punktu widzenia warunków bezpieczeństwa. Opracowane 
dokumenty i formy opisu systemu srk stają się bazowymi dokumentami dowodu bezpieczeństwa. 
Metoda opisu formalnego sprzeczności dróg przebiegów odwołuje się do analizy właściwości obiektów 
uczestniczących w drogach przebiegów, tj. uwzględnia szczegółowo właściwości obiektów drogi jaz-
dy, drogi ochronnej i obiektów ochronnych. Zaproponowany przykład metody formalizacji pozwala 
określić wystarczające warunki sprzeczności. Jednakże proponuje się zachować tablicę zależności 
z wykazanymi sprzecznościami dróg przebiegów jako podstawową formę klasycznego opisu półfor-
malnego.

Słowa kluczowe: ruch kolejowy, systemy sterowania, komputer zależnościowy, droga prze-
biegu, sprzeczność dróg przebiegu, opis formalny

1. Wprowadzenie. Sformułowanie problemu

Proces projektowania, produkcji, wdrażania i eksploatacji komputerowych 
systemów srk ze względu na złożoność oraz spełnianie warunków bezpieczeń-
stwa przy zachowaniu warunków integralności struktury sprzętu i oprogramo-
wania SIL 4, wymaga stosowania szczególnych zasad i procedur. W obszarze 
wiedzy odnoszącej się do tego procesu istnieje szereg różnych standardów wy-
pracowanychprzez poszczególne ośrodki, środowiska naukowe i przemysłowe, 
które tworzą własne standardy i nie spełniają wzajemnych warunków kompa-
tybilności. Niezależnie od indywidualnie wypracowanych metod, proces budo-
wy systemu srk może przebiegać metodycznie w oparciu o zalecany schemat 
zwany cyklem V [6, 7] z uwzględnieniem założeń analizy RAMS [6]. Początek 
projektowania i budowy systemu zaczyna się od opracowania założeń systemu 
srk, do których należą dokumenty opisu nieformalnego. W polskich uwarun-
kowaniach projektowych i inwestycyjnych będą to dokumenty przygotowywa-
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ne na etapie zamówień np. SIWZ, OPZ1 a także inne dokumenty nieformalne, 
obejmujące analizę specyfikacji lub precyzujące kolejne wymagania systemu 
srk, zakończone szczegółowym sformułowaniem założeń systemu srk. Po zgro-
madzeniu dokumentów nieformalnych, projektowane są dokumenty opisu 
półformalnego. Na podstawie opisu półformalnego tworzony jest opis formal-
ny zawierający specyfikację zbiorów danych oraz relacji zależnościowych. Na 
podstawie specyfikacji formalnej tworzone są algorytmy i oprogramowanie. 
Proces tworzenia opisu półformalnego i formalnego może być także zauto-
matyzowany przy pomocy systemów informatycznych. Przykładowy opis se-
kwencyjnego tworzenia specyfikacji odniesiony do sterowników, potwierdzają-
cy przyjętą zasadę stosowania kolejnych etapów projektowania, przedstawiono 
np. w [2], zgodnie ze standardem IEC 61131. W procesie tworzenia systemu 
sterowania uczestniczą inżynierowie i eksperci różnych specjalności w tym spe-
cjaliści opracowujący nieformalne opisy w języku naturalnym, specjaliści od 
techniki i technologii sterowania oraz informatycy i programiści.

Do dokumentów opisu nieformalnego systemu srk należą m. in.:
•	 wspomniane powyżej SIWZ, OPZ,
•	 instrukcje np. [4, 16] i inne szczególne dokumenty, zależnie od specyficz-

nych wymagań i celów, dla których tworzony jest system srk,
•	 opis pracy stacji (technologia pracy stacji),
•	 plan schematyczny urządzeń srk.
Do dokumentów opisu półformalnego należą m. in.:
•	 specyfikacja dróg przebiegów w obszarze stacji z wykazaniem obiektów dro-

gi jazdy i obiektów ochronnych,
•	 tablica zależności lub/i inne powiązane dokumenty,
•	 schemat i tablica powiązań elementów układu torowego stacji (tzw. model 

układu torowego),
•	 karty dróg przebiegów (przebiegów),
•	 tabela przebiegów sprzecznych.
Dokumenty opisu formalnego są zbiorami danych i relacji wyrażonych, za-

leżnie od przyjętych standardów, poprzez mniej lub bardziej zaawansowane for-
my składniowe i redakcyjne. Sekwencja opracowania opisów systemu srk została 
przedstawiona na rys. 1.

Opracowanie opisów w ujęciu nieformalnym, półformalnym i formalnym (n-
-p-f), a w konsekwencji projektowanie systemów powinno być zgodne z założe-
niami i wytycznymi wielu dokumentów i przepisów, w szczególności [12, 13]. 
Początek procesu projektowania wyznacza dokumentacja opisu nieformalnego, na 
podstawie której powstaje opis półformalny, który z kolei staje się podstawą opisu 
formalnego, który jako jedyna forma opisu umożliwia algorytmizacje i stworzenie 
oprogramowania komputerów zależnościowych. Wszystkie formy opisu n-p-f są 
obligatoryjnymi dokumentami stosowanymi także do m. in. do celów walidacji, 
czyli sprawdzania zgodności (spójności), weryfikacji założeń i testowania [2]. Jed-

1  Odpowiednio: specyfikacja istotnych warunków zamówienia i opis przedmiotu zmówienia
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nak pomimo jednoznacznie sformułowanych wytycznych odnoszących się do zasad 
projektowania, praktycznie nie wskazuje się wszystkich merytorycznych elemen-
tów opisów. Umożliwia to projektantom realizację różnych koncepcji systemów 
srk. W [2] wskazano pewne warunki, jakie powinien spełniać każdy opis n-p-f. 
Do warunków tych należą jednoznaczność informacji, kompletność dokumentacji 
i zasada generowania kolejnego dokumentu na podstawie dokumentów uprzednio 
wypracowanych.

Rys. 1. Opisy systemu srk

Generalne zasady analizy wykluczania dróg przebiegów obejmują podstawowe 
przypadki:

•	 drogi przebiegów nakładają się,
•	 drogi przebiegów krzyżują się,
•	 droga ochronna danej drogi przebiegu obejmuje drogę jazdy innego prze-

biegu,
•	 drogi przebiegów różnią się odmiennym położeniem tych samych obiektów 

nastawczych (zwrotnice, wykolejnice) uczestniczących w tych przebiegach.
Ponadto analiza zasad wykluczania przebiegów sprzecznych, zależnie od specy-

fiki układu torowego i warunków bezpieczeństwa uwzględnia także:
•	 wymagane właściwości elementów dróg ochronnych i ochrony bocznej 

z uwzględnieniem możliwych alternatywnych dróg (tzw. wariantów),
•	 sprawdzenie warunków sprzeczności w odniesieniu do tzw. sekcji dróg prze-

biegów, co jest istotne w procesie zwalniania dróg przebiegów.
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Przedstawiona powyżej analiza jest znamienna z tego względu, że informacje 
zawarte w dokumentacji n-p pozwalają dokonać specyfikacji możliwych właści-
wości elementów, uczestniczących drogach przebiegów przewidzianych dla danej 
stacji. Kolejnym istotnym zagadnieniem staje się sposób odwzorowania i zapisu 
specyfikacji w postaci elektronicznej. Oznacza to, że sposób zapisu w formie doku-
mentu elektronicznego musi posiadać strukturę zapisu umożliwiającą nieskompli-
kowany sposób odczytu oraz posługiwania się informacjami o pozostałych własno-
ściach systemu srk, objętych opisem nieformalnym lub określonych na planie sche-
matycznym urządzeń srk. W praktyce, nie wszystkie specyfikacje pozwalają na 
bezpośrednie, zupełne i spójne określanie zbiorów właściwości elementów układu 
torowego uczestniczących w poszczególnych drogach przebiegów. Jako przykłady 
takich właściwości, można wskazać funkcje ochronne realizowane przez elementy 
ochronne, drogi ochronne i elementy ochrony boczneji inne, zwłaszcza, gdy istnie-
ją możliwości alternatywnych obiektów pełniących funkcje ochrony bocznej.

2. Przykład opisu formalnego. Sprzeczność dróg przebiegów

Wyznaczanie sprzeczności dróg przebiegów dokonuje się na podstawie analizy 
elementów każdej pary różnych dróg przebiegów DP

p
 i DP

s
 ze zbioru dróg prze-

biegów danej stacji, uwzględniając właściwości obiektów w drogach przebiegów 
oraz warunki sprzeczności lub niesprzeczności. Podstawą analizy jest schemat ilu-
strujący możliwe związki poszczególnych składników dróg przebiegów należących 
do DP

p
 i DP

s
 (rys. 2).

Analizując szczegółowo: model sprzeczności dróg przebiegów i warunek ko-
nieczny sprzeczności oraz posługując się schematem z rys. 2. określa się relacje 
sprzeczności z uwzględnieniem składników wszystkich dróg przebiegów. Dla 
przebiegów DP

p
 i DP

s
, dla których badane są warunki sprzeczności, poszukuje 

się obiektów wspólnych kolejno, w odniesieniu do dróg jazdy, dróg ochronnych 
i obiektów ochronnych. Drodze przebiegu DP

p
, dla której bada się sprzeczność 

z drogą DP
s
, odpowiadają wiersze schematu, zaś obiektom drogi przebiegu DP

s
 

odpowiadają kolumny. Na przecięciu danego wiersza z daną kolumną zaznacza się 
występowanie wspólnych obiektów dróg przebiegów DP

p
 i DP

s
. Oznacza to, że 

np. elementy drogi jazdy drogi przebiegu DP
s
 (kolumna DP

s
) może być elemen-

tem uczestniczącym np. w drodze ochronnej drogi przebiegu DP
p
 (wiersz DP

p
). 

Przedstawiony sposób analizy sprzeczności opiera się na tzw. podejściu tradycyj-
nym. Propozycje opisu formalnego zostaną przedstawione w dalszych rozważa-
niach.

Analizując na podstawie rys. 2. warunki sprzeczności można wprowadzić funk-
cję sprzeczności statycznej sp ( , )σ DP DPp s  między dwoma różnymi drogami 
przebiegów (1).
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(1)

gdzie: DPp i DPs zbiory obiektów dróg przebiegów odpowiednio p i s.

Rys. 2. Przypadek dróg przebiegów zawierających wspólne elementy i schemat do analizy sprzeczności

Określona powyżej funkcja sprzeczności statycznej sp ( , )σ DP DPp s  między 
dwoma różnymi drogami przebiegów wskazuje na sprzeczność, gdy elementy róż-
nych dróg przebiegów zawierają elementy wspólne układu torowego. Jednoznacz-
ne określenie sprzeczności jest wynikiem dokładnej analizy właściwości elementów 
wspólnych należących do dróg przebiegów DP

p
 i DP

s
. W tym celu wprowadza się 

funkcję rσ , którą definiuje się następująco:

 (2)

gdy rp,k,i, j
σ  = 1 to oznacza, że n – ty obiekt i –go typu posiada właściwość j w p – 

tej drodze przebiegu, tzn. może należeć do drogi jazdy, drogi ochronnej lub obiektów 
ochronnych, a gdy rp,k,i, j

σ  = 0 to oznacza, że n – ty obiekt i –go typu nie posiada 
właściwości j w p – tej drodze przebiegu. Interpretacja n oznaczająca globalny numer 
elementu infrastruktury sterowania w obszarze stacji jest liczbą naturalną, wielkość 
i jest także liczbą naturalną reprezentującą typ elementu, np. sygnalizator, zwrotni-
ca, a wielkość p oznacza numer drogi przebiegu. Przykład właściwości elementu typu 
zwrotnica, należącej do drogi przebiegu może obejmować następujące właściwości 
oznaczone identyfikatorem j (poniżej wartości j od 1 do 7):

1. położenie przełożone w drodze jazdy,
2. położenie zasadnicze w drodze jazdy,

}{, , , , , ,
: ( , , , ) 0, 1r rp n i j p n i j

p n j iσ σ →   
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3. spełnia funkcję ochrony bocznej w położeniu przełożonym,
4. spełnia funkcję ochrony bocznej w położeniu zasadniczym,
5. znajduje się w drodze ochronnej za semaforem końcowym drogi jazdy,
6. należy do sekcji 2,
7. należy do sekcji 1.
Wymienione właściwości, zależnie do specyfikacji nieformalnej, mogą zo-

stać rozszerzone o kolejne, np. wielkość skosu, promień rozjazdu lub prędkość 
maksymalną. Analogicznie określa się możliwe właściwości dla pozostałych 
typów elementów układu torowego, w tym sterowanych i kontrolowanych 
urządzeń srk.

Przedstawiona na rys. 3. struktura zawierająca wartości funkcji rσ  określa-
jące właściwości uczestniczenia pewnego obiektu w pewnej drodze przebiegu 
zostanie zastosowana do utworzenia tzw. macierzy przebiegu (rys. 4) przecho-
wującej informacje o wymaganych właściwościach obiektów w drogach prze-
biegów na stacji. 

Rys. 3. Zapis wartości funkcji rp,n,i, j
σ odwzorowujących właściwości obiektów należących do pewnej 

drogi przebiegu p 
Uwaga: indeks p w oznaczeniu rp,n,i, j

σ nie występuje na rysunku
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Rys. 4. Macierz drogi przebiegu zawierająca statyczne informacje o wymaganych właściwościach obiek-
tów w drodze przebiegu p

Rys. 5. Trójwymiarowa macierz statyczna MS złożona z macierzy poszczególnych dróg przebiegów
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Układając macierze kolejnych przebiegów z rys. 4 „jedna nad drugą”, np. we-
dług rosnących numerów dróg przebiegów uzyskuje się strukturę przestrzenną – 
trójwymiarową macierz MS (rys. 5), wyznaczoną trzema osiami: na osi x oznacza 
się numery obiektów, na osi y oznacza się numery oznaczające właściwości statycz-
ne, na osi z oznacza się numery dróg przebiegów.

Na podstawie macierzy MS dla obiektu o danym numerze można odczytać 
właściwości statyczne tego obiektu dla określonej drogi przebiegu, a także we 
wszystkich drogach przebiegów na stacji. Jeśli dla określonego obiektu dla wska-
zanej drogi przebiegu występują wymagane właściwości tego obiektu w tej dro-
dze przebiegu, to właściwości te są wyróżnione poprzez wartości „1”, właściwo-
ści obiektu nieistotne dla danej drogi przebiegu przyjmują wartości „0”. Stosując 
macierz MS i analizując zapisane w tej macierzy informacje o drogach przebie-
gów i właściwościach dróg przebiegów wyznacza się wartości funkcji sprzeczności 

( ),sp p sσ DP DP  zgodnie z zasadą opisaną na początku rozdziału. Funkcję tę okre-
śla się następująco:

 (3)

σ
sp
 = 1 dla pary sprzecznych dróg przebiegów, gdy drogi te zawierają wspólne 

obiekty o właściwościach wykluczających bezpieczną jazdę pociągów, σ
sp
 = 0 dla 

pary niesprzecznych dróg przebiegów, gdy drogi te nie zawierają wspólnych obiek-
tów.

3. Zakończenie

Przedstawiony w publikacji przykład opisu formalnego funkcji sprzeczności 
umożliwia poprzez algorytmizację opracowanie szeregu narzędzi informatycz-
nych istotnych z punktu widzenia procesu projektowania dokumentacji systemu 
srk z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, czyli m. in. opracowanie dowodu 
bezpieczeństwa. Metoda opisu formalnego sprzeczności dróg przebiegów odwo-
łuje się do analizy właściwości obiektów uczestniczących w drogach przebiegów, 
tj. uwzględnia szczegółowo właściwości obiektów drogi jazdy, drogi ochronnej 
i obiektów ochronnych. W chwili obecnej klasyczna tablica zależności jest nieza-
stąpiona, a analiza sprzeczności dróg przebiegów pozostaje istotnym czynnikiem 
bezpieczeństwa sterowania ruchem. Zagadnienie formalizacji opisu systemów srk, 
pomimo, że opracowano już wiele bezpiecznych systemów komputerowych jest 
nadal aktualne. Poszukiwanie nowych form standaryzacji dokumentacji - opisów 
systemów srk, a w tym i formalizacji opisu - służy minimalizacji ryzyka dotyczące-
go zachowania warunku integralności systemu na poziomie procesu projektowania. 
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Przedstawiona metoda formalizacji skoncentrowana na opisie zależności i funkcji 
sprzeczności obejmuje obszar informacji i funkcji o charakterze statycznym. Nie 
mniej istotny i bardziej złożony w stosunku do opisu statycznego pozostaje opis 
formalny części dynamicznej systemu srk. W opisie tym przez analogię do sprzecz-
ności statycznej wprowadza się pojęcie sprzeczności dynamicznej [16]. Niniejsza 
publikacja jest pewną formą kontynuacji zagadnień podejmowanych w [17].
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WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU 
REGIONALNEGO TRANSPORTUKOLEJOWEGO 

NA PRZYKŁADZIEWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO1

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane wyniki kompleksowych badań ruchu 
przeprowadzonych na terenie województwa małopolskiego w ramach prac nad Planem zrówno-
ważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz działania podejmowane przez Woje-
wództwo, w celu osiągnięcia zrównoważonego systemu transportowego. Mieszkańcy Małopolski 
mieli możliwość oceny publicznego transportu zbiorowego, a także przedstawienia swoich preferencji 
dotyczących funkcjonowania poszczególnych gałęzi transportu. Zebrane informacje są wykorzysty-
wane przez Województwo Małopolskie do realizacji zadań organizatora określonych w ustawie 
o publicznym transporcie zbiorowym.

Ponadto Autorzy przedstawili działania podejmowane przez Województwo Małopolskie ma-
jące na celu podniesienie jakości w przewozach pasażerskich, takie jak rozwój systemu Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej, zakup nowoczesnego taboru kolejowego oraz wprowadzanie systemów wspo-
magających zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport regionalny, transport kolejowy

Wprowadzenie

Publiczny transport zbiorowy to z jednej strony coraz większe oczekiwania pa-
sażerów, a z drugiej ograniczone możliwości finansowe, techniczne i prawne orga-
nizatorów. Obecnie dąży się do poprawy jakości przewozów poprzez dostosowany 
do potrzeb podróżnych rozkład jazdy, nowoczesny tabor, jednorodną taryfę i czy-
telną informację pasażerską.

Patrząc na transport w ujęciu regionalnym można stwierdzić, że w Wojewódz-
twie Małopolskim przewozy kolejowe stanowią zasadniczy element systemu trans-
portowego. Jego uzupełnieniem jest transport drogowy, który w wielu przypad-
kach także konkuruje o pasażera z koleją. Podmioty biorące udział w procesie 
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transportowym starają się realizować sukcesywnie przedsięwzięcia, które mają 
wpływ na poprawę jakości podróżowania. Zarządca infrastruktury kolejowej wy-
konując remonty i modernizacje sieci kolejowej zwiększa prędkość jazdy, jak rów-
nież poprawia stan techniczny oraz dostępność stacji i przystanków. Natomiast 
organizator przewozów stara się dostosować transport kolejowy do potrzeb użyt-
kowników dofinansowując przewozy kolejowe, dokonując zakupu nowoczesnego 
taboru oraz wprowadzać udogodnienia dla pasażerów w postaci wspólnego biletu, 
informacji pasażerskiej i dogodnych węzłów przesiadkowych.

Wejście w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nałożyło na orga-
nizatorów publicznego transportu zbiorowego konieczność spojrzenia na transport 
w szerszym aspekcie, niż w wielu przypadkach miało to miejsce wcześniej. Jako 
główne zadania organizatora ustawodawca określił planowanie rozwoju transpor-
tu, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym i organizowanie publicznego 
transportu zbiorowego polegające m.in. na badaniu i analizie potrzeb przewozo-
wych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób nie-
pełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, podejmowaniu działań 
zmierzających do realizacji planu transportowego i zapewnieniu odpowiednich wa-
runków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.

W literaturze można spotkać wiele przykładów badania systemów transportu 
zbiorowego w miastach. Natomiast takich badań nie wykonywało się wcześniej 
w odniesieniu do większego, zróżnicowanego obszaru, jakim jest województwo. 
Zbadanie i ocena regionalnego systemu transportowego jest złożonym przedsię-
wzięciem, jednak wyniki badań pomagają odpowiedzieć na wiele pytań dotyczą-
cych zachowań komunikacyjnych.

Celem pracy jest przedstawienie wybranych wyników przeprowadzonych kom-
pleksowych badań ruchu na terenie Małopolski oraz pokazanie podjętych już działań 
zmierzających do poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego w województwie.

Metoda badań i analiz

W ramach prac nad Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transpor-
tu zbiorowego w województwie małopolskim w okresie wrzesień – październik 
2012 r. przeprowadzono Kompleksowe Badania Ruchu (KBR) [3]. Zastosowano 
dwufazowe podejście. W pierwszej fazie wykonano badania na temat decyzji trans-
portowych podejmowanych przez mieszkańców województwa małopolskiego, zaś 
w drugiej badania na temat zachowań transportowych oraz preferencji i oceny pu-
blicznego transportu zbiorowego – stanowiące główny etap procesu badawczego.

Faza I – badania na temat decyzji transportowych

Badania zrealizowano przy wykorzystaniu Zogniskowanych Wywiadów Gru-
powych (FGI). W każdej z 6 grup udział wzięło 6 respondentów. Ponieważ bada-
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nia nie nosiły znamion badań reprezentatywnych zaplanowano je tak, by dotrzeć 
do jak najszerszego i pełnego spektrum zjawisk, opinii i postaw. W tym celu przy-
jęto, że w badaniu należy uwzględnić następujące grupy:

•	 Podróżujący codziennie lub prawie codziennie (praca, nauka) przede wszyst-
kim transportem indywidualnym, sporadycznie korzystający z transportu 
zbiorowego – mieszkańcy wsi i małych miejscowości podróżujący do Kra-
kowa/Tarnowa (2FGI);

•	 Podróżujący codziennie lub prawie codziennie (praca, nauka) przede 
wszystkim transportem zbiorowym, ewentualnie sporadycznie korzystający 
z transportu indywidualnego – mieszkańcy wsi i małych miejscowości po-
dróżujący do Krakowa;

•	 Podróżujący okazjonalnie mieszkańcy większego miasta (przede wszystkim 
transportem indywidualnym, sporadycznie korzystający z transportu zbio-
rowego) – grupa w Tarnowie;

•	 Podróżujący okazjonalnie mieszkańcy małej miejscowości – Grybowa 
(przede wszystkim transportem zbiorowym, sporadycznie korzystający 
z transportu indywidualnego);

•	 Podróżujący okazjonalnie mieszkańcy wsi (przede wszystkim transportem 
indywidualnym, sporadycznie korzystający z transportu zbiorowego) – gru-
pa w Grybowie.

W badaniu większy nacisk położono na osoby korzystające najczęściej z trans-
portu indywidualnego, ale nieodrzucające transportu zbiorowego – ze względu na 
potencjał zmiany rodzaju transportu na zbiorowy.

Badania miały na celu:
•	 zebranie szczegółowych informacji na temat sposobu podejmowania decyzji 

transportowych mieszkańców województwa (w tym mniejszych miejscowo-
ści) dojeżdżających na dalsze odległości do większych miast;

•	 analiza decyzji wyboru transportu zbiorowego i indywidualnego;
•	 poznanie czynników i elementów determinujących wybór środka transpor-

tu – elementów branych pod uwagę świadomie lub mających nieświadomy 
wpływ;

•	 poznanie specyficznych, potocznych nazw i określeń stosowanych przez 
pasażerów, sposobów rozumienia pojęć, sposobu postrzegania i oceny po-
szczególnych elementów oferty przewozowej i innych czynników – celem 
późniejszego opracowania zrozumiałego kwestionariusza badawczego i jed-
noznacznych pytań.

W badaniach skoncentrowano się na podróżach realizowanych poza gminę 
oraz poza powiat.

Faza II – badania na temat zachowań transportowych oraz preferencji ioceny 
publicznego transportu zbiorowego

Metodą stosowaną w badaniach satysfakcji pasażerów był wywiad bezpośred-
ni. Badania mieszkańców województwa małopolskiego miały na celu zidentyfiko-
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wanie zachowań transportowych oraz preferencji i oceny publicznego transportu 
zbiorowego.

Badaniem objęto losową, reprezentatywną próbę 4400 gospodarstw domowych 
na obszarze całego województwa małopolskiego z wyłączeniem miasta Krakowa. 
Liczebność próby w ramach poszczególnych powiatów, z zachowaniem nadrepre-
zentacji powiatów mniej zaludnionych – celem uzyskania kompromisu pomiędzy 
dokładnością estymowanych parametrów dla populacji, a wielkością ruchu genero-
wanego i absorbowanego przez poszczególne rejony komunikacyjne – ustalono na 
podstawie danych demograficznych opisujących populację mieszkańców Małopolski.

W pierwszym etapie przeprowadzano wywiad z przedstawicielem gospodar-
stwa domowego, zaś w drugim wypełniano kwestionariusze dotyczące podróży 
(tzw. dzienniczki podróży) ze wszystkimi członkami gospodarstwa w wieku 12 lat 
i więcej. Łącznie przeprowadzono ankiety z 11 279 osobami. W przypadku osób 
nieobecnych w trakcie wywiadu, ankieter miał za zadanie uzyskać jak najbardziej 
precyzyjne informacje na temat zrealizowanych przez nie podróży od pozostałych-
członków gospodarstwa domowego.

Badanie prowadzono w dni robocze od środy do piątku, w wyjątkowych sy-
tuacjach dopuszczono prowadzenie ankiet również w soboty, z tą różnicą, że tego 
dnia pytano o podróże z czwartku.

W fazie I respondenci w udzielanych odpowiedziach często posługiwali się po-
tocznymi nazwami, tj. mikrobus, bus, pkp i pks. W celu stworzenia zrozumiałego 
formularza ankietowego w badaniach na temat zachowań komunikacyjnych oraz 
preferencji i oceny publicznego transportu zbiorowego wykorzystano te określenia.

Badania na temat decyzji transportowych – wnioski

Przeprowadzone badania pozwoliły zapoznać się z preferencjami mieszkańców 
Małopolski przy wyborze poszczególnych środków transportu. Wywiady umożliwiły 
zidentyfikowanie czynników warunkujących wybór rodzaju transportu. W tabeli 1 
przedstawiono wybrane wnioski w podziale na transport indywidualny, busy/mikro-
busy (autobusy do 20 osób), autobusy (autobusy powyżej 20 osób) i kolej.

Tabela 1. Zestawienie czynników warunkujących wybór rodzaju transportu 
Transport indywidualny Busy/Mikrobusy Autobusy Kolej

+	Najszybszy	i	
najwygodniejszy	środek	
transportu.

+	Bardzo	dobra	
dostępność	dzięki	
rozbudowanej	siatce	
połączeń.

+	Komfortowy	środek	
transportu,	szczególnie	
w	przypadku	połączeń	
dalekobieżnych.

+	Bardzo	wygodny	
środek	transportu.

+	Bezpośredniość	
podróży	do	miejsca	
docelowego.

+	Wysoka	częstotliwość	
kursowania	
pojazdów,(główniew	
szczytach	
komunikacyjnych).

+	Możliwość	pracy	
lub	czytania	książek	w	
trakcie	podróży.

+	Możliwość	pracy	
lub	czytania	książek	w	
trakcie	podróży.

+	Niezależność	podróży.	 +	Niski	koszt	biletów. +	Atrakcyjne	ceny	
biletów.

+	Zapewnia	
bezpieczeństwo	jazdy.
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+	Daje	poczucie	
wysokiego	
bezpieczeństwa.

+	Możliwość	szybkiego	
dojazdu	do	celu.

+	Większe	poczucie	
bezpieczeństwa,	niż	
w	przypadku	busów/
mikrobusów.

+	Umożliwia	przewóz	
bagażu	oraz	rowerów.

-	Pomimo	powszechnej	
dostępności	jest	
wyznacznikiem	prestiżu	
społecznego.

-	Brak	gwarancji	
wykonania	wszystkich	
kursów	i	realizacja	
kursów	niezgodnie	z	
rozkładem	jazdy.

+	Możliwość	przewozu	
większego	bagażu.

+	Ekologiczny	środek	
transportu.

-	Wysoka	cena	paliwa.	

-	Wysoka	zawodność	
busów;
-Zły	stan	techniczny	
pojazdów.

-	Brak	rozwiązań	dla	
niepełnosprawnych.

-	Opóźnienia	pociągów;	
-	Brak	gwarancji	dojazdu	
na	wyznaczoną	godzinę.

-	Zatłoczenie	na	drogach.

-	Zagrożenie	
bezpieczeństwa	–	częste	
wypadki,	przepełnione	
busy.

-	Brak	pewności	odbycia	
podróży,	w	przypadku	
połączeń	przelotowych	
możliwość	braku	
wolnych	miejsc.

-	Nieatrakcyjny	rozkład	
jazdy,	w	tym	brak	
połączeń	o	porach	
preferowanych	przez	
respondentów.

-	Problemy	z	
zaparkowaniem	
samochodu,	opłaty	za	
parkowanie.

-	Duża	konkurencja	
między	firmami	
przewozowymi	–	brak	
koordynacji	rozkładów	
jazdy.

-	Środek	transportu	
postrzegany	przez	
pryzmat	firmy	PKS.

-	Brak	integracji	
pomiędzy	
poszczególnymi	
przewoźnikami	
i	operatorami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3]

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby poruszające się prywatnym sa-
mochodem jest bardzo trudno przekonać do zamiany transportu indywidualne-
go na transport zbiorowy – badani nie widzą wystarczająco dobrego powodu, by 
zmienić swoje zachowania. Jednakże, w przypadku braku możliwości realizacji po-
dróży własnym samochodem są otwarci na alternatywne rozwiązania.

Jako główne bariery zniechęcające do korzystania z transportu zbiorowego re-
spondenci wskazali brak gwarancji dotarcia na czas w miejsce docelowe – szczegól-
nie istotny w przypadku realizacji podróży obligatoryjnych, oraz niski komfort po-
dróży – rozumiany jako podróżowanie z innymi pasażerami i konieczność podjęcia 
dodatkowych działań tj. dojście do przystanku, zakup biletu. Jednocześnie wśród 
czynników zmniejszających uciążliwość występujących barier badani wymienili 
rozwiązania tj. zintegrowane węzły przesiadkowe wraz z parkingami funkcjonu-
jącymi w systemie Parkuj i Jedź oraz skoordynowany i dopasowany do potrzeb 
pasażerów rozkład jazdy. Koordynacja rozkładów jazdy powinna zapewniać in-
tegrację wewnątrzgałęziową, jak również integrację międzygałęziową ułatwiającą 
przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu.

Badania na temat zachowań komunikacyjnych oraz preferencji ioceny 
publicznego transportu zbiorowego

W ramach badań dokonano oceny publicznego transportu zbiorowego. Re-
spondentów pytano o stopień zadowolenia z poszczególnych elementów i aspek-
tów oferowanych usług dla komunikacji mikrobusowej, autobusowej i kolejowej. 
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Ankietowani odpowiadali w skali szkolnej - od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało bardzo 
źle, a 5 bardzo dobrze.

Oceniono 10 cech transportu zbiorowego:
•	 aktualność i dostępność rozkładów jazdy;
•	 poczucie bezpieczeństwa;
•	 ceny biletów i ulgi;
•	 czas podróży;
•	 ilość koniecznych przesiadek i ich wygoda;
•	 częstość kursów;
•	 komfort na przystankach i dworcach;
•	 komfort w pojeździe;
•	 parkingiprzy dworcach i przystankach;
•	 punktualność i gwarancja przewozu.
Średnia ocena w komunikacji mikrobusowej wyniosła 3.67, w komunikacji au-

tobusowej 3.50, a w komunikacji kolejowej 3.27. Na wykresie 1 przedstawiono 
ocenę satysfakcji z publicznego transportu zbiorowego w podziale na poszczególne 
kategorie.

Wykres 1. Ocena satysfakcji z publicznego transportu zbiorowego 
Źródło: [3]

Pasażerowie spośród dziesięciu cech jakości najlepiej ocenili: w komunikacji au-
tobusowej minimalną liczbę przesiadek i poczucie bezpieczeństwa,w komunikacji 
mikrobusowejminimalną liczbę przesiadek i czas podróży, natomiast w komunika-
cji kolejowej aktualność i dostępność rozkładów jazdy oraz poczucie bezpieczeń-
stwa. Najgorzej oceniono: ceny biletów i parkingi przy dworcach w komunikacji 
autobusowej, komfort na przystankach i dworcach oraz parkingi przy dworcach 
w komunikacji mikrobusowej,a takżeceny biletów i czas podróży w komunikacji 
kolejowej. Z ogólnego porównania 10 cech komunikacji zbiorowej wynika, że:

•	 najwyżej oceniana jest komunikacja mikrobusowa;
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•	 wyraźnie najgorzej jest oceniana komunikacja kolejowa;
•	 komunikacja mikrobusowa oraz autobusowa w każdym aspekcie jest wyżej 

oceniana niż kolejowa;
•	 komunikacja mikrobusowa prawie w każdym aspekcie jest wyżej ocenia-

na niż autobusowa (wyjątek stanowią kryteria: „komfort w pojeździe” oraz 
„parkingi przy dworcach”);

•	 najwyższe różnice w ocenach występują w następujących parametrach: czas 
podróży, liczba koniecznych przesiadek oraz częstość kursowania (na ko-
rzyść mikrobusów).

W ramach badania osoby ankietowane wskazały cechy transportu zbiorowego 
wymagające pilnej poprawy. Wymienione powyżej główne cechy zostały uszcze-
gółowione, co w konsekwencji umożliwiło pasażerom ocenę transportu zbioro-
wego w kontekście 54 kryteriów. Każdy z ankietowanych mógł wskazać dowolną 
ilość cech. Na podstawie opinii mieszkańców Małopolski stworzono ranking 10 
szczegółowych cech wymagających szybkiej poprawy. Najczęściej wybierane przez 
respondentów cechy to:

• za wysokie ceny    28,5 % wskazań;
• punktualność    26,7 % wskazań;
• tłok     25,4 % wskazań;
• stan techniczny pojazdów   24,7 % wskazań;
• gwarancja odbycia się wszystkich kursów 22,0 % wskazań;
• więcej połączeń w ciągu dnia  21,5 % wskazań;
• czystość ogólna    21,0 % wskazań;
• więcej połączeń wieczornych  20,5 % wskazań;
• szybszy przejazd    19,3 % wskazań;
• czytelne i zrozumiałe rozkłady jazdy 18,6 % wskazań.
Badania marketingowe pozwalają poznać opinię użytkowników publicznego 

transportu zbiorowego. Ukazana analiza wyników badań pokazuje, że mieszkańcy 
Małopolskiw sposób zróżnicowany oceniają poszczególne środki transportu, dlate-
go też organizatorzy transportu, operatorzy oraz przewoźnicy powinni nieustannie 
dążyć do osiągnięcia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Działania Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie transpor-
tu zbiorowego

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Małopolski Samorząd Wojewódz-
twa inwestuje w nowy tabor oraz podejmuje liczne działania mające na celu 
rozwój i podniesienie jakości transportu zbiorowego. Do realizacji zadań prze-
wozowych w regionalnym transporcie kolejowym w grudniu 2013 r. została po-
wołana Spółka Koleje Małopolskie sp. z o.o. Zgodnie z zapisami Planu trans-
portowego [2] Spółka ta będzie stopniowo przejmowała zadania przewozowe 
w transporcie kolejowym na terenie Małopolski. W pierwszej kolejności przej-
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mie obsługę połączeń na liniach przewidzianych do objęcia Systemem Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej (SKA).

Szybka Kolej Aglomeracyjna

Szybka Kolej Aglomeracyjna to przedsięwzięcie organizacyjno-techniczne po-
legające na uruchomieniu szynowego systemu transportowego na terenie woje-
wództwa z wykorzystaniem istniejącej sieci kolejowej. Planowane jest uruchomie-
nie trzech linii SKA (rys. 1):

•	 SKA 1 Kraków Lotnisko / Airport – Kraków Główny – Wieliczka Rynek-
-Kopalnia;

•	 SKA 2 Sędziszów – Kraków Główny – Skawina/Podbory Skawińskie;
•	 SKA 3 Trzebinia – Kraków Główny – Tarnów.

Rys. 1. Planowany zasięg systemu SKA w aglomeracji krakowskiej 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Połączenia relacji Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia zostały uru-
chomione 14 grudnia 2014 r., zaś w pełnej relacji pierwszą z linii SKA pasaże-
rowie mogą podróżować od 28 września 2015 r. W rozkładzie jazdy 2015/2016 
planowane jest włączenie do systemu SKA połączeń na linii Kraków – Miechów 
– Sędziszów.

Integralnym elementem systemu SKA jest projekt Małopolskiej Karty 
Aglomeracyjnej (MKA). MKA będzie zintegrowanym biletem dającym możli-
wość korzystania z różnych środków transportu w różnych miejscach Małopol-
ski, parkingów, a docelowo również innych usług tj. np. zakup biletów wstępu 
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do muzeów. Będzie funkcjonowała jako nowoczesna i bezpieczna karta zbliże-
niowa, dostępna również w postaci aplikacji mobilnej. MKA będzie dostoso-
wana do istniejących już systemów Krakowskiej Karty Miejskiej i Tarnowskiej 
Karty Miejskiej, dzięki czemu użytkownicy będą mogli korzystać zarówno 
z automatów obsługujących te systemy jak i sieci automatów dedykowanych 
do obsługi MKA.

System MKA będzie wdrażany systematycznie – w pierwszej kolejności 
z karty skorzystają pasażerowie kupujący bilety okresowe na przejazdy komu-
nikacją miejską w Krakowie i Tarnowie oraz koleją w ramach SKA, a także ko-
rzystający z parkingów Parkuj i Jedź przy węźle przesiadkowym w Tarnowie. 
Ponadto pasażerowie SKA będą mieli możliwość zapłaty kartą za przejazdy 
jednorazowe.

Zakup taboru kolejowego

W Małopolsce eksploatowanych jest 11 serii autobusów szynowych i elek-
trycznych zespołów trakcyjnych o łącznej liczbie 104 pojazdów, w tym 73 
są własnością Przewozów Regionalnych Sp. z o.o., a 31 Województwa Ma-
łopolskiego. W tabeli 2 przedstawiono podstawowe dane dotyczące taboru 
wykorzystywanego do obsługi połączeń regionalnych na terenie Małopolski. 
Najmłodsze elektryczne zespoły trakcyjne zostały dostarczone w 2015 roku, 
natomiast najstarsze mają ok. 50 lat. Z uwagi na dość znaczną liczbę eksplo-
atowanego taboru oraz dużą rozpiętość czasową w okresie ich dostawy, na 
wykresie 2 przedstawiono liczbę pojazdów w podziale na grupy wiekowe obej-
mujące okres 5-letni.

Tabela 2. Podstawowe dane techniczne pojazdów kolejowych 

Lp. Seria 
pojazdu

Nazwa 
handlowa

Liczba 
poj.

Długość 
[mm]

Masa 
służbowa 

[kg]

Liczba 
miejsc

siedzących

Lata 
produkcji

Vmaxekspl 
[km/h]

Wys. podłogi 
[mm]

1 EN57 - 43 65	400 124	000 188-220 1962-1992 110 1153
2 EN71 - 20 87	480 182	000 264 1970-1988 110 1153
3 ED72 - 9 86	840 182	000 235 1993-1995 110 1153
4 EN61 Pociąg	Papieski 1 68	000 125	000 192 2006 110 1150
5 SA109 - 2 26	630 45	000 70 2005 120 575-600/1090
6 SA133 - 2 41	700 82	000 140 2007 120 600/1290
7 EN81 - 6 26	530 53	000 60 2005-2007 120 600/1290
8 EN77 Acatus	II 5 75	250 141	500 180 2011 160 760-960
9 EN64 Acatus	Plus 6 58	950 109	000 138 2014-2015 160 760-960
10 EN99 Acatus	Plus 4 42	650 84	600 92 2015 160 760-960
11 EN63A Impuls 6 58	400 109	900 144 2014-2015 160 760-960

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Producentów pojazdów
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Wykres 2. Struktura wiekowa pojazdów eksploatowaych w Małopolsce 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PR i UMWM

Park taborowy stanowiący własność Samorządu to pojazdy niskopodłogowe, 
które posiadają obniżoną podłogę w strefie wejścia, a także windy, pochylnie lub 
rampy przy drzwiach, umożliwiające łatwiejsze wsiadanie i wysiadanie. Jest to 
szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej mobilności 
ruchowej. Niektóre pojazdy jak np. EN77 posiadają obniżoną podłogę (760 mm 
ponad główkę szyny) nie tylko przy drzwiach, ale w 80% długości całego pojazdu. 
Strefy podwyższonej podłogi znajdują się tylko nad wszystkimi wózkami, do któ-
rych prowadzą schodki lub pochylnie.

W pojazdach nowej generacji zastosowano silniki asynchroniczne, co umożliwi-
ło nie tylko osiągnięcie maksymalnej prędkości eksploatacyjnej (do 160km/h), ale 
również zwiększenie mocy oraz zmniejszenie zużycia energii.

Rys. 2. Zestawienie pojazdów posiadających WC z obiegiem zamkniętym, klimatyzację i/lub monito-
ring wnętrza 

Źródło: opracowanie własne

Pojazdy dostarczone w latach 2014-2015 posiadają zaawansowany techno-
logicznie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, w tym system zliczania 
pasażerów, pomiaru punktualności i system informacji pasażerskiej wewnętrznej 
i zewnętrznej. Pojazdy te wyposażone są również w system monitoringu wewnątrz 
i na zewnątrz pojazdu umożliwiający podgląd i automatyczny zapis danych, co 
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znacznie zwiększa bezpieczeństwo pasażerów. W nowych pojazdach znajduje się 
także wygodna, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta z obie-
giem zamkniętym, wyposażona w urządzeniaumożliwiające przewijanie niemow-
ląt, klimatyzacja oraz bezprzewodowy Internet WiFi. Wybrane elementy wyposa-
żenia pojazdów zostały przedstawione na rys. 2.

Zintegrowany system informacyjny w pojazdach

Połowa parku taborowego będącego własnością Województwa Małopolskiego 
wyposażona jest w zintegrowany system informacyjny obejmujący [7]:

•	 podsystem informacji pasażerskiej,
•	 podsystem wyświetlania obrazów i filmów,
•	 podsystem zliczania pasażerów,
•	 podsystem monitoringu wideo.
Komunikacja pomiędzy poszczególnymi systemami odbywa się za pomocą mo-

dułu centralnego systemu poprzez przewodową sieć Ethernet, natomiast do łącz-
ności z centrum nadzoru oraz Internetem wykorzystywana jest sieć GSM.

System informacji pasażerskiej umożliwia wyświetlanie na komputerze pane-
lowym maszynisty Dynamicznego Rozkładu Jazdy oraz prezentowanie informacji 
na tablicach LED, monitorach LCD i za pomocą komunikatów głosowych. Dla 
podróżujących pociągami szczególne znaczenie ma właśnie ten system, ponie-
waż przekazuje dynamiczną informację o przebiegu trasy, aktualnej pozycji oraz 
najbliższych przystankach. Takie dane wyświetlane są w elektrycznych zespołach 
trakcyjnych na monitorach wewnętrznych LCD, tablicach wewnętrznych LED 
oraz tablicach LED czołowych i bocznych.

Najwięcej informacji, z uwagi też na gabaryty przekaźnika danych, przekazy-
wanych jest w formie graficznej na monitorach wewnętrznych LCD. Pasażerowie 
jadący nowoczesnym ezt mogą dowiedzieć się m.in. o numerze pociągu, następ-
nym przystanku, miejscu docelowym danego pociągu, aktualnym czasie i dacie, 
aktualnej prędkości. Ponadto na tych monitorach można prezentować również 
inne dowolne treści w formie filmów lub statycznych obrazów takie jak: planowa-
na zmiana rozkładu jazdy, promocje cen biletów, temperatura powietrza, obcho-
dzone w danym dniu imieniny, możliwość przesiadki na inne pociągi itp. Oprócz 
danych graficznych, pewne informacje, jak na przykład aktualna pozycja na trasie 
generowana jest przez syntezator mowy i emitowana w postaci zapowiedzi głoso-
wych przez system rozgłoszeniowy.

Z punktu widzenia organizatora i operatora najbardziej istotne dane, wykorzy-
stywane do różnego rodzaju analiz, dostarczają systemy zliczania pasażerów oraz 
monitoringu wideo.

System zliczania pasażerów znajdujący się w dwu- i trójczłonowych elektrycz-
nych zespołach trakcyjnych Województwa Małopolskiego pozwala na wyznaczenie 
aktualnej liczby pasażerów znajdujących się w pojeździe oraz określenie pasażerów 
wsiadających i wysiadających na poszczególnych stacjach i przystankach. Działanie 
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tego systemu polega na przetwarzaniu obrazu w czujnikach umieszczonych nad 
drzwiami. Każdy czujnik posiada 2 kamery, dzięki którym analizowany jest ob-
raz. Wizualizacja zebranych danych o potokach pasażerskich odbywa się poprzez 
aplikację dostępną przez przeglądarkę internetową. Aplikacja składa się wielu 
modułów. Do najważniejszych można zaliczyć:

•	 moduł danych bieżących (on-line),
•	 moduł danych archiwalnych,
•	 moduł raportów,
•	 moduł wykresów,
•	 moduł rozkładów jazdy.
Moduł danych bieżących (on-line) zawiera listę wszystkich pojazdów ujętych 

w systemie wraz z imieniem i nazwiskiem aktualnie zalogowanego maszyni-
sty, aktualną lokalizacją pojazdu, prędkością poruszania się pojazdu, bieżącym 
opóźnieniem oraz procentem zapełnienia pojazdu pasażerami. W każdej chwili 
osoby uprawnione, posiadające dostęp on-line do tej aplikacji mogą sprawdzić, 
w jakim miejscu dany pojazd się znajduje, jakie jest zapełnienie oraz kto nim 
kieruje (rys. 3).

Rys. 3. Podgląd on-line modułu danych bieżących z aplikacji serwerowej

Moduł danych archiwalnych umożliwia przeglądanie informacji za dany okres 
czasu (ostatni dzień, tydzień, miesiąc lub inny określony okres) dla wybranego 
pojazdu prezentując m.in. datę pomiaru, prędkość, przebyty dystans, zapełnie-
nie pojazdu. Ponadto w formie graficznej prezentuje ślad jego przejazdu. Dane 
te są wykorzystywane przez organizatorów i operatorów, ponieważ dostarczają 
znacznie więcej informacji niż badania napełnień (wsiada/wysiada) wykonywane 
w pociągach przez operatorów kilka razy w roku. Takie informacje z systemu 
pozwalają na weryfikację danych zawartych w umowach o świadczenie usług 
przewozowych oraz lepsze szacowanie wartości do przyszłych umów.
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Aplikacja posiada rozbudowany Moduł raportów umożliwiający generowanie 
różnego typu raportów za wybrany okres czasu, w zależności od potrzeb. Są to 
np. raporty:

•	 maszynistów,
•	 postojów,
•	 przekroczeń prędkości,
•	 tras,
•	 przystanków
•	 pasażerów (dla tras i numerów pociągów).
W celu zobrazowania jak funkcjonuje Moduł raportów został wygenerowany 

raport z trasy pociągu nr 33712/3 relacji Kraków Główny – Wieliczka Rynek-
-Kopalnia w okresie 01.09.-25.09.2015 r. (rys. 4). Z raportu w formie tabe-
larycznej można uzyskać wiele informacji, takich jak: numer pociągu, nazwa 
pojazdu, nazwa trasy, data i czas rozpoczęcia oraz zakończenia trasy przez po-
jazd, miejsce rozpoczęcia i zakończenia trasy, czas jej trwania, długość, średnia 
prędkość oraz liczba przewiezionych pasażerów.

Rys. 4. Przykładowy raport z trasy

Generowanie raportów to nie jedyna możliwość prezentowania informacji 
z systemu, można je również przedstawiać w formie wykresów, do czego jest 
wykorzystywany Moduł wykresy. Po określeniu przedziału czasu, za który ma 
być wygenerowany wykres, wybiera się parametr, który chce się pokazać na 
wykresie. Mogą to być np. poziom sygnału GSM, prędkość czy aktywność kabin 
maszynisty. Łącznie użytkownik systemu ma możliwość graficznej prezentacji 
ponad 60 parametrów.

Poza wyżej opisanymi modułami aplikacja zawiera również Moduł Rozkładu 
Jazdy, który umożliwia wyświetlanie aktualnych rozkładów jazdy, automatycz-
nie pobieranych z elektronicznego systemu konstrukcji rozkładu jazdy –SKRJ, 
zawierający numer pociągu, stację początkową i końcową, czas odjazdu i przy-
jazdu oraz zakres dat obowiązywania.
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Podsumowanie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i tym samym w celu lep-
szego poznania potrzeb transportowych mieszkańców Województwa Małopolskie-
go przeprowadzono kompleksowe badania ruchu, które pozwoliły na wskazanie 
kierunków dalszych działań organizatora.

W artykule przedstawiono badania wskazujące cechy transportu zbiorowego 
wymagające szybkiej poprawy. Są to m.in. za wysokie ceny, punktualność, tłok 
w pojazdach, ich stan techniczny, gwarancja odbycia się wszystkich kursów i więcej 
połączeń w ciągu dnia.

Województwo Małopolskie odpowiadając na potrzeby mieszkańców dąży do 
rozwoju regionalnego systemu transportowego. Wprowadza system Szybkiej Ko-
lei Aglomeracyjnej wraz z Małopolską Kartą Aglomeracyjną – mającą integro-
wać dostępne na terenie Małopolski usługi związane z transportem zbiorowym. 
Sukcesywnie dokonuje zakupu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyj-
nych, które nie tylko poprawiają komfort podróżowania, ale również wyposażone 
są w wiele przydatnych dla pasażerów i organizatorów systemów. Dostarczone 
w latach 2014-2015 pojazdy kolejowe posiadają system informacji pasażerskiej, 
która w sposób dynamiczny przekazuje informacje podróżnym jadącym danym 
środkiem transportu oraz tym oczekującym na stacji czy przystanku. Nowy tabor 
posiada również system zliczania pasażerów i system pomiaru punktualności, bar-
dzo przydatne i ułatwiające pracę organizatorom.

Zapotrzebowanie na nowoczesne systemy transportowe wzrasta wraz z roz-
wojem miast i regionów. Wiąże się to z koniecznością realizacji codziennych po-
dróży do pracy, szkoły i innych miejsc użyteczności publicznej. Dla pasażerów 
liczy się już nie tylko cena i czas przejazdu, ale również komfort podróżowania, 
dlatego też Organizator publicznego transportu zbiorowego powinien systema-
tycznie wprowadzać rozwiązania podnoszące jakość transportu zbiorowego w re-
gionie. 
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Renata Barcikowska, Andrzej Żurkowski

INNOVATIONS IN RAILWAY TRANSPORT 
– OPPORTUNITIES AND THREATS

Summary. Innovation is a key element of modern economic development of 
countries and regions, deciding on their importance and participation in the global 
economy. This article reviews the most important strategic documents (Polish and 
EU), which contain a reference program in this area. On the basis of con-associa-
ted institutes of the Ministry of Infrastructure, including in particular the Railway 
Institute, the current situation in making and implementing innovation-oriented 
R&D projects has been assessed. Moreover the necessary courses of action necessa-
ry to improve the situation in this field has been pointed out.

Keywords: innovation, R&D (research and development), implementation

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Anton Pashkevich

SIGNIFICANCE OF TRANSPORT SUPPLY 
FOR PASSENGER TRAFFIC GENERATION: 

A CASE STUDY OF AGGLOMERATION RAILWAY LINE 
KRAKOW GLOWNY – WIELICZKA RYNEKKOPALNIA

Summary. Modern urban areas face a number of challenges in the field of 
transport. This fact requires an implementation of different solutions. On the one 
hand, these options should not create any restrictions on the inhabitants’ mobility 
and, on the other hand, lead to minimization of problems, which reason is ma-
inly an intensive development of individual transport. One of the most effective 
tools in such situation is the development of city railway transport and, especially, 
conventional railways. The history and analysis of the current state of agglomera-
tion line KrakówGłówny – WieliczkaRynekKopalnia are presented in this article. 
Moreover the results of a special study are described. This research work considers 
and analyses changes in the transport supply on this line and their impact on the 
generation of passenger traffic in the Krakow agglomeration.

Keywords: agglomeration railway, urban transport, transport supply
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Tomasz Czauderna, Michał Maniowski

OPTIMIZATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS 
OF 4-LINK CLUTCH COUPLERS POWER-TRAIN 

IN LOW-FLOOR TRAM

Summary. The article presents the optimization of dynamic characteristics of 
the power-train, including 2 clutch 4-link couplers, used in the low-floor trams 
with conventional bogies drive. This paper is a continuation of the previous one, 
where the authors analyzed the properties of kinematic and dynamic-elastic-kine-
matic of such a system. 

The objective of optimization for dynamic model of power-train has been de-
fined to minimize vibration angle engine shaft and the intermediate sleeve while 
rolling the wheel set at a constant speed. Six decision variables describing parame-
ters of geometry, mass, stiffness and damping  of the system has been defined. The 
obtained results of optimization shows that it is possible to improve both criteria 
by more than 60%.

Keywords: low-floor tram, power-train, multi-link couplers, dynamic analy-
sis, optimization

Janusz Dyduch, Roman Pniewski

OPERATING RESEARCH AND SAFETY 
OF RAILWAY TRAFFIC CONTROL SYSTEMS

Summary. Increasing the degree of integration in integrated circuits allows for 
the construction of railway traffic control devices realizing more and more power-
ful functions. The increase in the complexity of control systems and a significant 
level of their scattering gives rise to new problems related to the operation and 
safety management systems of railway automation. The change of operational 
strategy provides a significant improvement of safety.  The article presents the 
guidelines for the project in the Department of Transport Control Systems as part 
of PBS3: “The system of operational data collection and analysis of reliability and 
safety of rail automation systems” (Contract No. PBS3/A6/29/2015). In the se-
cond part of the article the laboratories in the Department, where the tests will be 
carried out, have been presented.

Keywords: railway traffic control, operation, railway automation



175STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW

Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek

PREVENTION METHODS 
OF TRESPASSING RAILWAY LINES

Summary. Every year there are many accidents caused by suicide attempting 
or trespassing happened on railway lines. There are many efforts made by the 
European Union’s professionals to find effective prevention methods of such in-
cidents. In 2011, the UIC initiated the joint project combining 17 entities from 
across Europe. Achieving the reduction of suicides on railway property and tre-
spassing through railway lines in illegal places resulting in expensive disruptions 
of the railway traffic was a goal / target of this project. The research results of 
illegal trespassing through railway lines’ problem is presented in the paper. It in-
cludes information obtained from countries participating in the project. Collected 
data allows us for selecting of specific trends in the problem under analysis and 
showing the necessity to apply several means and methods preventing occurrence 
of such events/incidents. The reasons inducting people to walk on rails have been 
described. Prevention means and methods applied in particular countries have 
been then analysed and their effectiveness has been assessed. The consequences of 
railway accidents caused by illegal trespassing railway lines, which create serious 
problems in railway operation have been finally presented.

Keywords: railway accidents, trespassing, carelessness on the tracks, preven-
tion means

Jan Gertz, Paweł Okrzesik

EQUIPMENT OF RAIL TRAFFIC ENGINEERING 
LABORATORY AT THE FACULTY 

OF CIVIL ENGINEERING CRACOW UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY

Summary. The configuration of hardware and software for laboratory positions 
of the base layer, which includes simulators, traffic posts located on the virtual rail 
network have been presented in the article. The rail traffic engineering laboratory 
setting up at the Faculty of Civil Engineering Cracow University of Technology 
aims to improve the educational process, especially in conducting, organizing and 
supervising the movement of trains. The isdr simulator of railway traffic is the 
main IT tool deployed at different lab positions.

Keywords: rail traffic, teaching lab, simulators
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Juliusz Karolak, Marek Wilga

PROPOSAL FOR THE PKP NETWORK APPLICATIONS 
THE PRE-INDICATOR INDICATING TO INCREASE 

SPEED WITH REGARD TO ETCS

Summary. The article has concerned the idea of insertion to polish signalling 
system the pre-indicator witch supplements information about speed limit on next 
light signal. Authors have presented current situation and aspects resulting due to 
lack of proposed pre-indicator. Problems and effects related to implementation of 
new signalling element have been presented. Authors have proposed solutions to 
minimize interference in current signalization regulations.

Keywords: indicator, pre-indicator, velocity steps, rail traffic control

Andrzej Kochan

THE ON BORD SYSTEM 
IN THE LAYERED MODEL OF THE RAILWAY TRAFFIC 

MANAGEMENT AND CONTROL

Summary. Systems of the railway traffic management and control (rtmc) pro-
vide safe and efficient traffic supervision. Their functionality as well as scope of 
integration permanently increases with support from computer technology and 
nowadays telecommunication solutions. The Team of Railway Traffic Control, Fa-
culty of Transport, Warsaw University of Technology has been working on analysis 
of that class of systems since 80-ies. One part of that research is modelling of rtmc 
structures and functionality. The goal of this work is generalization and abstrac-
tion. Nowadays investments executed by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. will 
change the scope of rtmc systems regarding on-bord systems. This article presents 
the extension of the rtmc model covering these changes.

Keywords: railway traffic management and control, modelling, on-board equ-
ipment
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Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda, Sławomir Mikrut, Krystian Pyka, 
Regina Tokarczyk

IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM 
FOR MEASURING OF RAILWAY LOADING CLEARANCE 
GAUGE AND THE SYSTEM FOR MANAGING RAILWAY 

LINES CODIFICATION

Summary. One of the conditions for increasing, and, in particular, for automa-
ting management of intermodal transport and carriage of consignments with an 
increased loading clearance gauge is the codification of railway lines. For several 
years PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. has been conducting an intensive research 
aimed at the implementation of codification of railway lines that are managed 
by the Company. This paper presents results of many years of research in the 
field of mobile measuring systems applied for railway loading clearance gauge 
measurements, and in the field of establishing a database and implementing co-
dification of railway lines in compliance with provisions included in UIC 502-2 
Leaflets. Moreover, the results of implementation of the measuring system and the 
IT system for the codification process management are demonstrated. The main 
goal of the project developed by the PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. and titled 
“Development of an Innovative Methodology and IT System of Management for 
the Railway Line Codification” was to work out a spatial model of railway track 
corridor on the basis of laser, photogrammetric, GPS, and IMU measurements 
made from a mobile measuring flatcar, travelling along the track with the speed of 
up 100 km/h. Main project challenges were as the following: selecting parameters 
and equipment configuration for the mobile system to measure railway loading 
clearance gauge, develop a computer system to manage the codification process 
and functionality of the system in respect of measurement data processing, ma-
intain accuracy of the measuring system as required for railway loading clearance 
gauge measuring and optimise processing of observation files. In the course of the 
project duration, the project team has verified their original assumptions many 
times. Some functionalities have been added based on comments made by final 
users during training courses. Implementation of railway loading clearance gauge 
measuring system is necessary to maintain an up-to-date and effective database 
of railway line loading clearance gauges. Results that have been obtained show 
that it is needed to create a system of reference stations along railway lines. It is 
also necessary to be especially cautious when devising measurement routes, and to 
closely cooperate with units that operate and control the railway traffic in order 
to ensure an optimum time of ride, and to avoid stopovers on the measurement 
route, which might reduce the obtained measurement accuracies.

Keywords: codification of railway lines, gauge, mobile laser scanning
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Andrzej Massel

EVOLUTION OF TRAVEL TIME 
FOR INTER-AGGLOMETRATION RELATIONS 

IN POLAND

Summary. The results of travel time study for connections from to Warsaw 
to the main cities in provinces have been presented in the article. These studies 
included a period of 50 years from 1965 to 2015 years. They confirm the signifi-
cant impact of changes in the railway infrastructure for shortening or lengthening 
travel time. The improvement of infrastructure state and implementation of new 
railway vehicles at the main routes caused that travel times achieved in 2015 year 
for all connections are shorter than average values for 50 year period. Moreover, 
the present travel times for connections from Warsaw to Gdansk, Krakow, Kato-
wice, Olsztyn Opole, Poznan, Rzeszow, Szczecin and Wroclaw (in both directions) 
are the shortest in history.

Keywords: trip time, quality coefficient, inter-agglomeration connections

Witold Olpiński

IMPORTANCE OF HUMAN RELIABILITY 
TO ENSURE SAFETY ON LEVEL CROSSINGS

Summary. The qualitative and quantitative definition of human reliability 
considering the assurance of safety on level crossings has been assessed in the 
paper. The importance of human reliability has been analysed in relation to diffe-
rent technical equipment used on level crossings. The paper has been focused on 
operation of protected level crossings with modern equipment supporting a level 
crossing attendant. The issue has been illustrated on two incidents which occurred 
on man-protected level crossings in Poland. Solutions which may contribute to 
increasing the safety level particularly by taking into consideration the influence 
of human reliability on risk creation have been proposed in the paper.

Keywords: reliability, railway accident, safety, level crossing, railway transport
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Michał Urbaniak, Roksana Licow

SOME ASPECTS OF THE IMPACT 
OF MODERNIZATION AND REVITALIZATION 

OF RAILWAY INFRASTRUCTURE ON ENVIRONMENT

Summary. This article refers to the problems associated with the processes of 
revitalization and upgrading of railway lines, level crossings and their direct im-
pact on the environment. Statistical data of railway accidents and incidents were 
provided. That indicates the need for modernization of railway crossings. Polish 
regulations and rules relating to rail crossings – road were discussed. Inconsisten-
cies in the regulations and instructions governing the location and placement of 
level crossings on upgraded lines or revitalized were pointed out. Great attention 
on the processes of modernization and revitalization of linear elements of railway 
infrastructure was also focused. Impact of the projects implemented on the envi-
ronment and an overview of technical solutions that could reduce this negative 
impact example was analysed for railway lines 9 and 213.

Keywords: railway, upgrading, revitalization, environment

Wiesław Zabłocki

QUESTION CONTRADICTIONS AND SPECIAL 
EXCLUSIONS IN TECHNOLOGY 

RAILWAY TRAFFIC CONTROL

Summary. The publication presents selected issues of formal description on 
the example of the function description contradictions. Included example on for-
mal description was preceded by considerations relating to informal and semi-for-
mal descriptions in relation to the overall system design process ATC and system 
documentation. The process of creating the correct and complete, informal, semi-
-formal, formal descriptions becomes important from the point of view of safety 
requirements. Background documents and forms of SRK description of the system 
are treated as the base documents of proof of safety. The method of formal descrip-
tion of contradiction routes refers to the analysis of properties of objects involved 
in routes, taking into account the detailed properties of objects route (drive path, 
overlap path and protective object). The proposed formalization of such methods 
allows you to specify sufficient conditions of contradictions. However, it is propo-
sed to keep the interlocking board according to the disclosed contradiction routes 
as the basic form of the classical semi-formal description.

Keywords: railway traffic, control systems, interlocking computer, route (drive 
path, overlap path and protective object), contradiction routes, formal description
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Iwona Zwierzyk-Klimek, Anna Romanowicz, Paweł Obrzut

SELECTED ASPECTS OF REGIONAL RAILWAY TRANSPORT DEVE-
LOPMENT ON THE EXAMPLE OF MALOPOLSKIE VOIVODESHIP

Summary. The article shows some results of Complex Traffic Survey of the de-
velopment of Transport Plans for Malopolskie voivodeship and the actions aimed 
to achieve the sustainable transport system. The citizens of Malopolskie voivo-
deship were asked to evaluate the public transport system and to present their 
preferences concerning the operation of particular transport branches. The collec-
ted information are used by Malopolske voivodeship to carry out tasks, specified 
in the Act on the Public Transport. Moreover, the authors presented the actions 
undertaken by the Malopolskie voivodeship and aimed at improving the quality 
of passenger services, such as the development of Szybka Kolej Aglomeracyjna, 
purchase of modern rolling stock and the implementation of systems focused on 
the support of public transport system management.

Keywords: public transport, regional transport, railway transport
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ADAMA DOŚWIADCZYŃSKIEGO 
PRZYPADKI Z SUPLEMENTEM1

Wstęp

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Madzia Majerczak, zwróciła się 
do mnie z prośbą o przygotowanie referatu programowego, co wprowadziło mnie 
w konfuzję, bowiem odmówić kobiecie (i to takiej) nie uchodzi, a na tyle jestem 
stary, że zdaję sobie sprawę ze swych słabości, aby sprostać temu zadaniu. Z po-
mocą przyszło mi przypomnienie sobie pierwszej polskiej powieści napisanej przez 
Ignacego Krasickiego: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – u Krasickiego Do-
świadczyński to nazwisko, a u mnie symbol przeżytych lat i nagromadzonych ob-
serwacji oraz wiedzy zdobytej głównie od mądrzejszych ode mnie. Dla zachowania 
zgodności z konstrukcją powieści, która składa się z trzech ksiąg, postanowiliśmy 
z prof. Włodzimierzem Czyczułą przekazać garść informacji odnośnie do dwóch 
kwestii, a trzecią księgą uczynić obserwacje z ostatniego Kongresu Kolei Dużych 
Prędkości w Tokio.

Słowa kluczowe: inwestycje w infrastrukturę kolejową,polityka transporto-
wa,Koleje Dużych Prędkości, Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości

1. Wzajemne wpływy w układzie kolej – polityka – gospodarka – finanse

1. 1. Decyzja polityczna nie oznacza zła decyzja

Wśród polityków, ale i zwykłych zjadaczy chleba, nie ma raczej wątpliwości, 
że są dziedziny, które należy wyłączyć z walk partyjnych, a sposób realizacji 
głównych celów tych dziedzin (jak i same cele) nie powinny się zmieniać w za-
leżności od składu koalicji rządzącej. Inna sprawa, że osiągnięcie konsensu, co 
do zdefiniowania celów jest wciąż przed nami. Oczywistymi takimi dziedzinami 
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systemu gospodarczo-społecznego są obronność i polityka zagraniczna. Można 
jeszcze znaleźć parę innych. Wśród nich powinna się znaleźć polityka trans-
portowa, a szczególnie kolejowa. Wynika to z faktu, że inwestycje – przede 
wszystkim infrastrukturalne – na kolei, są kapitało- i czasochłonne. Bez właści-
wie rozumianego protekcjonizmu ze strony państwa i życzliwości systemu finan-
sowego wiele znaczących dla kolei, a przez to i dla całej gospodarki inwestycji, 
nigdy by nie było podjętych. Poniżej będą pokrótce omówione wybrane decyzje 
polityczne (powszechnie uważa się, że są to złe decyzje, woluntarystycznie podej-
mowane przez władzę, co często nie jest prawdą), które trwale odciskają swoje 
piętno na kondycję i obraz kolei.

a) Budowa magistrali węglowej Śląsk – port w Gdyni
Po odrodzeniu państwa polskiego w 1918 r., a następie po przyłączeniu 
w 1922 r. części Śląska do naszego kraju, ważnym wyzwaniem dla władz 
stało się zapewnienie sprawnego wywozu węgla do portu w Gdyni, skąd 
był on eksportowany, stanowiąc główne źródło dewiz. Istniały dwie tra-
sy kolejowe, pierwsza: Katowice – Częstochowa – Kutno – Bydgoszcz 
– Tczew – Gdańsk – Gdynia (666 km) i druga: Lubiniec – tzw. „kory-
tarz kluczborski” (przebiegający przez terytorium niemieckie) – Ostrów 
Wlkp.– Gniezno – Bydgoszcz i dalej jak pierwszy (567 km). Władze nie-
mieckie oraz wolnego miasta Gdańsk robiły wszystko aby utrudnić trans-
port. Został przygotowany projekt linii łączącej kopalnie śląskie z gdyń-
skim portem przebiegającej w całości przez terytorium Polski. 7lutego 
1928 r. Ignacy Mościcki podpisał Rozporządzenie Prezydenta RP o rozpo-
częciu budowy południowego odcinka magistrali Herby Nowe – Inowro-
cław. Skutki kryzysu z 1928 r. skłoniły polskie władze do poszukiwania 
wsparcia finansowego we Francji. Powołano Francusko-Polskie Towarzy-
stwo Kolejowe, które na mocy ustawy i dekretu tego samego prezydenta 
otrzymało koncesję na dokończenie budowy i eksploatację linii o łącznej 
długości 552 km. Budowa została ukończona na początku 1933 r. Koszty 
wyniosły 207,7 mln zł (141,7 do 1931 r. i 66 poniesionych przez FPTK). 
Decyzja, choć miała charakter polityczny, okazała się trafionym przed-
sięwzięciem ekonomicznym. Już w pierwszych latach eksploatacji 1933 
– 1937, przyniosła PKP zyski – odpowiednio 1; 5; 7,4; 17,6; i 18 mln zł. 
W zyskach partycypował także skarb państwa – tylko w 1938 r. wpłynęło 
do kasy państwowej 5,7 mln zł w postaci podatku obrotowego i docho-
dowego.
Na marginesie warto wspomnieć, iż w dużej części projektował i przez 
cały okres realizacji inwestycji kierował budową inż. Józef Nowkuński, 
chociaż w tym czasie rząd zmieniał się 11 razy, a i często minister komu-
nikacji (Alfons Kühn obejmował to stanowisko ośmiokrotnie). Czy w III 
RP byłoby możliwe, choć kilka razy nie zmienić kierującego tak ważnym 
projektem?
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b) Odbudowa kolei po II Wojnie Światowej
Straty kolei podczas II wojny światowej w nieruchomościach wyniosły ok. 
30%, zaś w taborze i innych ruchomościach ok. 98%. Zniszczeniu uległo 
84% wagonów towarowych, 88% wagonów osobowych i 81% lokomotyw. 
W 1945 r. 10,6 tys. km linii kolejowych było rozebranych lub znajdowało 
się w stanie nienadającym się do użytku. Na 17 tys. km czynnych tras ruch 
odbywał się po jednym torze. Uruchomienie wielu z nich było uzależnione 
od odbudowy mostów i tuneli. Praktycznie nic nie zostało z taboru i urzą-
dzeń zelektryfikowanego węzła warszawskiego2.
Ze zrozumiałych względów przywrócenie funkcjonowania transportu stało 
się jednym z najważniejszych zadań władzy państwowej od chwili jej po-
wołania. Pierwszorzędną rolę w początkowym okresie po wojnie mogła od-
grywać kolej i dlatego jej poświęcono największą uwagę. Ponad wszelkie 
wątpliwości można stwierdzić, iż w latach 1945 – 1946 dokonano rzeczy 
zasługujących na najwyższe uznanie, ale było to możliwe dzięki odważnej 
decyzji władz państwowych, zakładającej przeznaczenie prawie 20% łącz-
nych nakładów inwestycyjnych na kolej.
Z najważniejszych dokonań w 1945 r. należy wymienić:

•	 odbudowanie 3 480 km zniszczonych linii normalnotorowych oraz 
przekucie 3 520 km torów szerokich na normalne;

•	 odbudowanie 44 500 mb mostów, co stanowiło 46,2% mostów znisz-
czonych podczas wojny (m.in. cztery mosty na Wiśle i po jednym na 
Odrze i Narwi);

•	 uruchomienie wielu urządzeń sterowania ruchem (m.in. 147 nastaw-
nic, 640 aparatów blokowych, 142 blokady stacyjne);

•	 odbudowanie ok. 3 mln m3 budynków, w tym 160 tys. m3 hal na-
prawczych i parowozowni.

Nie mniej pomyślny w odbudowie kolei był rok 1946. Do najważniejszych 
osiągnięć w tym okresie można zaliczyć:

•	 odbudowanie 2 185 km torów głównych;
•	 odbudowanie 6 000 mb mostów i 1 000 mb tuneli;
•	 odbudowanie i zmodernizowanie węzłów kolejowych Warszawa, 

Kraków, Katowice i Wrocław, stacji portowych w Gdańsku, Gdyni 
i Szczecinie.

W latach 1945-1946 wyremontowano także 809 km linii wąskotorowych 
i zaawansowano odbudowę dalszych 415 km tych linii.

c) Budowa Centralnej Magistrali Kolejowej
Przykładem decyzji politycznej, ale o charakterze wizjonerskim, była budo-
wa tzw. Centralnej Magistrali Kolejowej. Linia o długości bez mała 224 km, 
łącząca Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem została wybudowana w latach 

2	 Kalinowski	J.,	Liberadzki	B.	Transport	w	Polsce	1918	–	1978.	Zarys	historii.	SGPiS.	Warszawa	1986.	s.	67
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1971-1977. Geometria linii, nawierzchnia kolejowa i rozjazdy były dosto-
sowane do prędkości 250 km/h, a zasilanie do 230 km/h. Na owe czasy 
była to jedna z pierwszych tras kolejowych dużych prędkości w Europie 
(obok Francji). Niestety, w Polsce pozostała taką do dziś. Choć inspiracją do 
wybudowania tej linii (planowano w przyszłości przedłużenie jej do portów 
bałtyckich) było zwiększenie i usprawnienie przewozów towarów, głównie 
węgla, to stała się ona podstawą rewolucji w ruchu pasażerskim.

d) Budowa Linii Hutniczo-Siarkowej
Polityczną decyzją, w pewnym okresie bardzo negatywnie ocenianą (także 
z powodów politycznych), było postanowienie o wybudowaniu Linii Hut-
niczej Szerokotorowej, częściej nazywanej Linią Siarkowo-Hutniczą. Była 
ona jednak konsekwencją innej decyzji politycznej – budowy Huty Katowi-
ce i planowanym zaopatrzeniu jej w rudę importowaną z Krzywego Rogu. 
Na marginesie warto wspomnieć, iż podobny projekt powstał w latach 20. 
ubiegłego wieku, z myślą o zaopatrzeniu w węgiel południowo-wschodnich 
rubieży ówczesnej Polski. LHS – łącząca przejście graniczne w Hrubieszowie 
ze Sławkowem Południowym – o długości prawie 395 km, została wybu-
dowana w latach 1976 – 1979 i była wykorzystywana nie tylko do importu 
rudy, ale także do eksportu siarki i węgla do Związku Radzieckiego. Po 
przemianach ekonomicznych i politycznych w 1989 r. i rozpadzie ZSRR 
inwestycja przeżywała poważne kłopoty w związku z radykalnym spadkiem 
przewozów. Od 2001 roku, po utworzeniu spółki PKP LHS, linia zaczęła 
podnosić się z kryzysu i do tej pory jest najefektywniej, z ekonomicznego 
punku widzenia, funkcjonującą częścią kolejowego systemu przewozu to-
warów w Polsce.

e) Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.
15 września 2015 r. rząd w drodze uchwały przyjął Krajowy Program Ko-
lejowy do 2023 roku. Przewiduje on wydanie 67,5 mld zł na inwestycje 
infrastrukturalne. Trudno kontestować wykaz najważniejszych zadań inwe-
stycyjnych. Zaliczono do nich m. in.:

– poprawa przepustowości linii w obrębie aglomeracji,
– lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami i poprawę po-

łączeń między miastami wojewódzkimi,
– zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych z naszymi portami 

morskimi,
– inwestowaniew tzw. magistralę wschodnią: Rzeszów - Kielce – Lu-

blin – Białystok – Olsztyn,
– poprawa stanu technicznego linii dedykowanych dla ruchu towarowego,
– zwiększenie długości linii dostosowanych do ruchu z prędkością 

160 km/h,
– systematyczne wdrażanie ERTMS.



187ADAMA DOŚWIADCZYŃSKIEGO PRZYPADKI Z SUPLEMENTEM

Przewidywane do realizacji inwestycje podzielono na dwie grupy, zapisa-
ne odpowiednio na liście podstawowej (do realizacji w pierwszej kolejności) 
i liście rezerwowej (do realizacji w przypadku zaoszczędzenia środków na 
wykonaniu zadań podstawowych).
Jeśli przyjrzeć się dokładniej programowi, a szczególnie w kontekście Pro-
gramu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, to satysfakcja znacz-
nie maleje. Otóż, na budowę dróg (w tym obwodnic) przewiduje się wydat-
kowanie 107 mld zł i 48 mld zł na utrzymanie. W tym okresie na utrzyma-
nie dróg żelaznych – 38 mld zł. Warto także zwrócić uwagę na strukturę 
środków inwestycyjnych. W kwocie 67,5 mld zł dedykowanych dla kolei 
51,6 mld zł, to środki unijne, natomiast w odniesieniu do dróg proporcje 
są dokładnie odwrotne. Oznacza to nie tylko podniesienie poprzeczki, jeśli 
chodzi o wymagania proceduralne, ale także kłopoty w pozyskaniu środków 
na wkład własny. Co do dróg nie ma dwóch list inwestycji, co ma miejsce 
w przypadku kolei. I jeszcze jedno: w tym samym okresie przewiduje się 
wybudowanie 3 900 km nowych dróg i ani jednego kilometra linii kolejo-
wej (chodzi o listę podstawową). Marzenia nie tylko o KDP trzeba odłożyć 
ad calendras grekas.

1. 2. Kolej a sektor finansów

Każda kolej na świecie w sferze finansów ma styk z budżetem i z bankami. 
W obu przypadkach sytuacja transportu szynowego zależy od racjonalności zasad 
współdziałania, życzliwego szacowania ryzyka i wzajemnego zaufania. Zgodnie 
z tytułem mojego wystąpienia nie będę zajmował się teoretycznymi podstawami 
relacji finansowych, ale ograniczę się do przykładów.

Jeśli chodzi o skarb państwa, to występują tu dwa przypadki relacji z koleją. 
Pierwszy, to dotacje do przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności pu-
blicznej. W tym przypadku przewoźnik uczestniczy w realizacji polityki społecznej 
państwa i w związku z tym państwo powinno rekompensować co najmniej jego 
straty. Nigdy dotacja otrzymywana na pokrycie tej straty nie zbliżyła się do należ-
nej. To ograniczało możliwości rozwojowe, a czasem zmuszało do zaciągania kre-
dytu na finansowanie działalności bieżącej zwiększając koszty, czyniąc kolej coraz 
mniej konkurencyjną. Drugi przypadek relacji kolej – państwo, to gwarantowa-
nie kredytów. Procedury uzyskania takich gwarancji są skomplikowane, a przede 
wszystkim długotrwałe i na ogół osiągalne tylko w odniesieniu do Banku Świato-
wego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Co do relacji kolej – bank, to są one naturalne i na ogół korzystne dla obu 
stron. Bank osiąga intratę, obracając pieniędzmi kolei (a są to duże kwoty), a ko-
lej może liczyć na uzyskanie kredytu; głównie chodzi o kredyty inwestycyjne, ale 
w szczególnych sytuacjach także o pożyczki. Przez dziesiątki lat kolej obsługiwał 
bank PKO BP. Przez cały czas współpraca była wzorowa. Nawet w ważnych spra-
wach nie zachodziła konieczność interwencji u prezesa banku; wystarczyła rozmo-
wa z nieżyjącym już dyr. Jerzym Wełdyczem. Z nieznanych mi powodów w 1997 
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roku dyrektor generalny PKP dokonał zmiany, powierzając obsługę finansową ko-
lei bankowi BRE. W 1998 r. PKP podpisały kontrakt z Adtranz (obecnie Bombar-
dier) na dostawę kilkunastu nowoczesnych lokomotyw elektrycznych, w tym paru 
dwusystemowych. Akredytywa na obsługę kontraktu została otwarta w BRE. 
W 2003 r., kiedy lokomotywy były prawie gotowe do odbioru, bank cofnął akre-
dytywę, co doprowadziło do zerwania kontraktu i pozbawiło PKP nowoczesnego 
taboru trakcyjnego.

1. 3. Kolej a polityka transportowa Unii Europejskiej

Od ponad 10 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Akcesja oznacza nie tyl-
ko korzyści, których nie można kwestionować, ale także zobowiązanie do stosowania 
reguł obowiązujących we Wspólnocie, a to ogranicza swobodę w wyborze metod 
zarządzania oraz kierunków inwestowania. I znowu bez głębszych analiz całokształtu 
oddziaływania UE na funkcjonowanie PKP pokrótce omówię trzy przypadki.

– Z pewną przesadą można powiedzieć, że konstytucją transportu kolejowego 
w UE stała się słynna dyrektywa 440/91, wielokrotnie nowelizowana, ale 
nie, co do podstawowego sensu. W 1997 r., z okazji 75-lecia UIC odbyła 
się w siedzibie tej renomowanej organizacji dyskusja panelowa na temat: 
„Przyszłość kolei w świetle dokonywanych reform”. Utkwiły mi w pamięci 
dwie wypowiedzi. Ówczesny dyrektor generalny DB, Heinz Dürr, na py-
tanie: „Czy dyrektywa 440 to właściwy kierunek rewitalizacji kolei?” od-
powiedział: „Na to pytanie będziemy mogli odpowiedzieć za 15-20 lat”. 
Na pytanie dziennikarza francuskiego: „Kiedy zostaną sprywatyzowane 
PKP?”, minister Bogusław Liberadzki stwierdził: „Rok po prywatyzacji 
SNCF”. Obie odpowiedzi nie okazały się do końca proroczymi. Dyrektywa 
440 w dalszym ciągu jest wcale nierzadko kontestowana, a w prywatyzowa-
niu kolei znacznie wyprzedziliśmy Francuzów.

– Spore kłopoty dla zarządcy infrastruktury sprawia model pozyskiwania 
środków unijnych, który opiera się w znacznej mierze na refundacji ponie-
sionych wydatków i tylko częściowo na zaliczkach. Stwarza to duże zagro-
żenie dla zachowania płynności finansowej przez PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. Zagrożenie to ilustrują dane z tabeli 13, wskazujące na różnice 
pomiędzy poziomem wydatków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wobec 
wykonawców, a poziomem dostępności docelowych źródeł finansowania.

Tabela 1. Saldo wydatków i dostępnych środków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.w latach 2013-2015
Wyszczególnienie 2013r. 2014r. 2015r. Po 2015r.

Dostępność docelowych 
źródeł finansowania 4	061	734,6 8	317	072,0 12	546	947,4 3	672	477,1

Wydatki PLK 4	794	587,1 9	958	072,0 12	212	294,7 1	111	958,9
Saldo -732 852,5 -1 641 819,5 334 652,7 2 560 518,2

3	 Wieloletni	Program	Inwestycji	Kolejowych	do	roku	2015.	Ministerstwo	Transportu,	Budownictwa	i	Gospo-
darki	Morskiej.	Warszawa,	5	listopada	2013	r.
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Taka sytuacja powoduje konieczność zaciągania kolejnych kredytów 
i emisji obligacji, a w konsekwencji sztucznie zwiększa koszty inwe-
stycji. Ponieważ procedury uzyskania kredytu, czy emisji obligacji są 
długotrwałe, to ich skutkiem są zatory płatnicze i konflikty na linii in-
westor – wykonawca. Złagodzeniem trudności byłoby wprowadzenie 
wieloletnich kontraktów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Rząd. Ta-
kie rozwiązanie sugerowało w 2012 r. Stowarzyszenie Ekspertów i Me-
nadżerów Transportu Szynowego, a Komisja Europejska już w 2008 r. 
ogłosiła komunikat w sprawie wieloletnich kontraktów finansowania 
infrastruktury kolejowej4. KE sugeruje w nim, iż kontrakty wieloletnie 
mogłyby ułatwić funkcjonowanie zarządców infrastruktury i znacznie 
pomóc w podnoszeniu jej jakości. Zdaniem KE kontrakty powinny być 
zawierane na okres dłuższy niż 3 lata. W większości krajów UE stosunki 
między zarządcą infrastruktury i skarbem państwa są regulowane wła-
śnie takimi kontraktami. Najczęściej zawiera się je na 5 lat.

– 30 maja 2013 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w spra-
wie C-512/10, w którym stwierdził: „Rzeczpospolita Polska, wbrew zo-
bowiązaniom ujętym w art. 7 ust. 3 Dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001r.w sprawie alokacji zdolności 
przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infra-
struktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, umożliwiła 
pobieranie opłat za dostęp do infrastruktury w oparciu o koszty inne niż 
bezpośrednio ponoszone, jako rezultat wykonywania przewozów pocią-
gami, przy czym opłaty za dostęp do infrastruktury mogą zostać zwięk-
szone o tzw. narzuty, jeśli przewoźnicy są w stanie ponieść zwiększone 
opłaty”. Wyrok jest niewątpliwie korzystny dla przewoźników i na pew-
no zwiększy konkurencyjność kolei wobec transportu drogowego, ale 
z drugiej strony zwiększa finansowanie środkami publicznymi działal-
ności operacyjnej zarządcy infrastruktury.

1. 4. Sytuacja polityczna a polityka kadrowa

Nigdy nie słyszałem od rządzących, że przy doborze kandydatów na różne 
stanowiska nie są stosowane kryteria partyjne, a jedynie liczą się kompeten-
cje. Nie chciałbym się wdawać w dyskusję na ten temat. Ponieważ niedawno 
obchodziliśmy jubileusz 25-lecia III RP, dla przypomnienia i refleksji podaję 
listę osób (tabela nr 2), które bezpośrednio lub pośrednio zajmowały się ko-
leją.

4	 Communication	on	Multi-Annual	Contracts	for	Rail	infrastructure	quality,	COM(2008)	54	final
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Tabela 2. Odpowiedzialni za kolej w latach 1989-2015

Premier/lata Koalicja Minister
ds. transportu/lata

Dyrektor generalny 
PKP/lata

Tadeusz	Mazowiecki
1989	–	1990

Solidarność	–	ZSL	–	
PZPR	–	SD

Franciszek	Wielądek
1989	–	1990	

Janusz	Głowacki
do	1989

Ewaryst	Waligórski Aleksander	Janiszewski
Jan	K.	Bielecki

1991 KLD	–	ZChN	–	PSL	–	PL „ „

Jan	Olszewski
1992	(VI) PC	–	ZChN	–	PSL	–	PL „ „

Waldemar	Pawlak
1992	(VII) PSL „ „

Hanna	Suchocka
1992	–	1993

UD	–	KLD	–	ZChN	–
PChD	–	PPPP	–	PSL	–	PL Zbigniew	Jaworski „

Waldemar	Pawlak
1993	–	1995 SLD	–	PSL	–	BBWR Bogusław	Liberadzki „

Józef	Oleksy
1995	–	1996 SLD	–	PSL „ „

Włodzimierz	Cimoszewicz
1996	–	1997 SLD	–	PSL „ Jan	Janik

Jerzy	Buzek
1997	–	2001 AWS	–	UW

Eugeniusz	Morawski
1997	–	1998 „

Tadeusz	Syryjczyk
1998	–	2000 Krzysztof	Celiński

Jerzy	Widzyk
2000	–	2001 „

Leszek	Miller
2001	–	2004 SLD	–	UP	–	PSL Marek	Pol

„
2001	–	2002

Maciej	Męclewski
Marek	Belka
2004	–	2005 SLD	–	UP Krzysztof	Opawski Andrzej	Wach

Kazimierz	Marcinkiewicz
2005	–	2006 PIS	–	Samoobrona	–	LPR Jerzy	Polaczek „

Jarosław	Kaczyński
2006	–	2007 „ „ „

Donald	Tusk
2007	–	2014 PO	–	PSL

Cezary	Grabarczyk
2007	–	2011

„
2007	–	2010

Maria	Wasiak
2011

Sławomir	Nowak
2011	–	2012 Jakub	Karnowski

Elżbieta	Bieńkowska „
Ewa	Kopacz
2014	–	2015 „ Maria	Wasiak „
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2. Koleje dużych prędkości

2. 1. Wprowadzenie

Na ten temat odbyło się wiele konferencji, podczas których wygłoszono set-
ki referatów i nie mam zamiaru popełnić kolejnego. Jednakże w czasie wakacji 
w miarę dokładnie przeczytałem obszerną książkę (854 strony): GRANDE VI-
TESSE FERROVIARE (Duża prędkość kolejowa), którą napisał długoletni pracow-
nik SNCF, obecnie zatrudniony w UIC (w obu przypadkach odpowiadający za ko-
leje dużych prędkości), Michel Leboeuf. Sądzę, że warto podzielić się z niektórymi 
myślami autora, uzupełnionymi moimi uwagami.

2. 2. Ogólna charakterystyka infrastruktury

Zacznijmy od przedstawienia ogólnej sytuacji na świecie odnośnie do kolei du-
żych prędkości. Otóż wg stanu na koniec 2013 r. długość Linii Dużych Prędkości 
(LDP) na poszczególnych kontynentach wynosiła (tabela 3):

Tabela 3. Długość linii dużych prędkości na koniec 2013 r.
LDP (km) Azja Europa Reszta świata Razem

Eksploatowanych 13	625 7	378 0 21	003
Budowanych 6	809 2	565 1	638 11	012
Projektowanych 3	668 8	564 1	936 14	168
Ogółem 24	102 18	507 3	574 46	183

Zatem, w najbliższym czasie będzie eksploatowanych ponad 33 tys. km no-
wych linii i są to linie dużych prędkości (aktualne dane zaprezentowano w punkcie 
3). Co do innych dróg żelaznych, to raczej ich długość z roku na rok zmniejsza się; 
obserwujemy to i w Polsce.

Od czasu narodzin KDP w Japonii ich atrybutem stała się infrastruktura de-
dykowana tym kolejom. Wybór ten nie pozostał bez wpływu na kształt infra-
struktury towarzyszącej oraz budowę taboru. Dzięki modyfikacjom w rozwiąza-
niach budowy taboru (m. in. w rozmieszczeniu wózków), pociągi dużych prędkości 
mogą pokonywać większe wzniesienia (do 35‰). Z drugiej strony, dodatkowe 
efekty uzyskuje się dzięki konstruowaniu linii przeznaczonej dla tego segmentu 
przewozów, co pozwala optymalnie ją zaprojektować. Np. przy budowie pierwszej 
linii dużych prędkości we Francji, Paryż – Lyon, uzyskano skrócenie drogi z 512 
do 425 km. Ponadto, dzięki możliwości pokonywania większych wzniesień przez 
nowy tabor, uniknięto budowy tuneli; jedynie  m linii przebiega na wiaduktach.

Takie zaprojektowanie linii pozwoliło na:
• Skrócenie czasu przejazdu o ponad 15% bez zwiększania prędkości,
• Zmniejszenie kosztów budowy linii i jej eksploatacji,
• Ograniczenie liczby obiektów infrastruktury punktowej,



192 Czyczuła W., Wielądek A.

• Zmniejszenie kosztów społecznych przez wytrasowanie linii przez tereny 
o mniejszej przydatności.

2. 3. Rentowność

Precyzyjne określenie rentowności ekonomiczno-społecznej dla KDP jest dosyć 
trudne z wielu powodów. Inwestycje w sektorze transportu szynowego charakte-
ryzują się długim okresem życia, zarówno urządzeń stałych, jak i taboru. Dla waż-
niejszych podsystemów kolejowych okres amortyzacji księgowej wynosi na ogół:

• 15 lat dla urządzeń sygnalizacyjnych,
• 20 lat dla instalacji zasilnia w energię elektryczną,
• 20 lat dla torów (szyny, podsypka, podkłady),
• 50 lat dla robót ziemnych i budowli inżynierskich (mosty, tunele),
• 30 lat dl taboru.
Drugim czynnikiem utrudniającym przeprowadzenie ścisłego rachunku ekono-

micznego jest długi okres realizacji inwestycji związanych z KDP. Średnio, budowa 
linii dużych prędkości trwa 5 lat. Przy czym właściwa budowa jest poprzedzona 
długotrwałymi i kosztownymi pracami przygotowawczymi, które od momentu 
powstania idei budowy zajmują ok. 10 lat. Tak więc, łączny czas realizacji inwesty-
cji infrastrukturalnej KDP wynosi przeciętnie 15 lat.

2. 4. Finansowanie

Analizując konstrukcję finansowania budowy linii dużych prędkości we Francji, 
można wyróżnić pięć różnych formuł:

– Samodzielne finansowanie przez kolej. Ta formuła była zastosowana przy 
budowie pierwszej LDP (Paryż – Lyon:). SNCF (wówczas jeszcze zintegro-
wane przedsiębiorstwo: oddzielenie zarządcy infrastruktury, RFF – Reseau 
Ferre de France nastąpiło znacznie później) sfinansowało z własnych środ-
ków i z kredytów.

– Udział budżetu państwa w finansowaniu inwestycji. Po raz pierwszy miało 
to miejsce w przypadku budowy LDP Atlantyk. O podjęcie budowy tej 
linii zwrócił się do SNCF prezydent Mitterand. Narodowy przewoźnik ko-
lejowy przygotował projekt i rozpoczął budowę. Okazało się, że w pewnym 
momencie zabrakło środków – dodatkowe wpływy z eksploatacji pierwszej 
LDP nie były wystarczające do sfinansowania tak dużej inwestycji. Wów-
czas rząd francuski przyznał subwencję w wysokości 30% kosztów budowy.

– Udział samorządów terytorialnych w częściowym pokryciu kosztów budo-
wy linii, a szczególnie dworców kolejowych. Sytuacja taka wystąpiła przy 
budowie trzeciej linii dużych prędkości LDP Północ. Budowę dworca Górna 
Pikardia pomiędzy Amiens i Saint Quentin sfinansował region Pikardia, 
a budowę dworca Lille Europe – władze regionu Nord-Pas-de-Calais (z po-
mocą budżetu państwa). W przypadku tej inwestycji wsparcie finansowe 
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inwestor (SNCF) otrzymał ponadto od paryskiego portu lotniczego Roissy-
-Charles-de-Gaulle.

– Udział pomiotów gospodarczych i turystycznych w finansowaniu inwe-
stycji. Ta formuła została zastosowana przy budowie łącznicy LDP Północ 
z LDP Paryż – Lyon od strony północnej i LDP Atlantyk od południa. Spół-
ka APA (Aeroports de Paris – Porty Lotnicze i Eurodisneyland Corporation 
przeznaczyły 132 mln € na budowę dwóch stacji podziemnych.

– Udział innych krajów i UE w finansowaniu projektów LDP. Wkład Unii 
Europejskiej w finansowanie inwestycji związanych z budową linii dużych 
prędkości, w przeciwieństwie np. do Hiszpanii, nie był duży i nie przekra-
czał 10% ogólnych nakładów. Finansowanie inwestycji przez inne kraje (są-
siedzkie) wynikało z wpływu budowanej linii na poprawę połączeń między-
narodowych tych krajów z Francją.

– Realizacja inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Ten 
sposób finansowania zaakceptowano przy budowie linii dużych prędkości 
Perpignan – Figueras. Linia ma długość 44,4 km (24,6 km po stronie Fran-
cji i 19,8 km w Hiszpanii) i na granicy między tymi krajami przebiega przez 
tunel o długości 8,3 km. W wyniku przetargu w lutym 2004 r. wyłoniono 
koncesjonariusza, którym zostało TP Ferro, które grupuje spółkę Eiffage 
(Francja) i ACS/Degrado (Hiszpania). Łączna wartość inwestycji została 
oszacowana na 1,1 mld €. Koncesję udzielono na 50 lat. Struktura finanso-
wa była następująca:
* 590 mln € subwencja rządów Francji i Hiszpanii,
* 110 mln € fundusz własny koncesjonariusza,
* 400 mln € kredyt bankowy.

2. 5. Stawki dostępu do infrastruktury

Z badań przeprowadzonych przez UIC w odniesieniu do opłat za dostęp do 
linii dużej prędkości w Europie wynika, że występują tu podobne niedostatki, jak 
w przypadku infrastruktury konwencjonalnej, a mianowicie:

– związek między stawką opłaty za pociąg kursujący na określonej sekcji linii 
i czynnikami determinującymi jej wysokość nie wynika ani z tej samej filo-
zofii liczenia kosztów, ani jednakowych czynników branych pod uwagę przy 
kalkulacji stawki,

– nie ma korelacji między poziomem opłat a jakością trasy (zdarzają się przy-
padki, w których oplata za dostęp do trasy o niższym standardzie jest więk-
sza niż do linii o wyższych parametrach),

– na odcinkach tras pociągów stycznych na granicy międzypaństwowej, na-
wet o tym samym standardzie, stosowane są różne stawki opłat przez pań-
stwa zarządzające nimi,

– nie ma możliwości ustalenia racjonalnego związku między dobranymi para-
metrami i filozofią obliczeń stawki opłaty; jedno państwo deklaruje stoso-
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wanie reguły kosztu krańcowego przy ustalaniu stawki i jest ona wyższa niż 
ustalona metodą kosztu całkowitego przez inne państwo,

– wśród państw członkowskich obserwuje się tendencję do komplikowa-
nia metod kalkulacji stawek opłat poprzez zwiększenie liczby czynników 
zmiennych, lub wyeliminowanie niektórych parametrów i zastąpienie ich 
większą liczbą innych,

– zmieniane poziomy stawek w różnych krajach prowadzą do szybkiego po-
wstawania coraz większego zróżnicowania wysokości opłat w Europie,

– Omawiając kwestię taryfikacji warto wspomnieć o rozważaniach dotyczą-
cych wysokości stawki dostępu w zależności od poziomu życia w poszcze-
gólnych państwach członkowskich. Proponuje się korygowanie stawek za 
pomocą np. indeksu dochodu narodowego brutto na głowę mieszkańca.

2. 6. Dochód narodowy a duże prędkości

Wokół KDP istnieje wiele obiegowych – choć niepotwierdzonych – opinii, czy 
wręcz przesądów, z którymi niekiedy trudno dyskutować. Wiele osób sądzi, iż jest 
to środek transportu dla bogatych i w krajach o niższym dochodzie narodowym 
na głowę nie można wdrażać KDP, bo ludzi nie będzie stać na zakup biletów na 
pociąg tej kategorii. Oczywiście, kraje posiadające tego typu środki transportu nie 
są biedniejsze. Wręcz przeciwnie.

Gros inwestycji związanych z kolejami dużych prędkości dotyczy infrastruktu-
ry, a ta w przewadze wykonywana jest przez przedsiębiorstwa lokalne, co pozwala 
zarabiać miejscowej ludności i czerpać dochody w przyszłości dzięki eksploatacji 
nowej linii. Również jeśli chodzi o tabor i inne urządzenia, to najczęściej kolejne 
dostawy pochodzą z kraju, korzystając z transferu know-how.

Jeśli przeanalizować wielkość PKB na głowę w krajach o różnym stopniu za-
awansowania we wdrażaniu KDP, to trudno doszukać się korelacji. Z jednej strony, 
pionierzy dużych prędkości w Azji (Japonia) i w Europie (Francja) znajdują się 
w grupie najbogatszych krajów (PKB na głowę w Japonii wynosi ok. 45 tys. $, 
we Francji nie wiele mniej), z drugiej zaś strony światowy lider – jeśli chodzi o ten 
sektor przewozów – Chiny, mają najniższy ten wskaźnik wśród wszystkich krajów, 
które wdrożyły KDP (ok. 4 tys. $). Można także wskazać kraje średnio zamoż-
ne: Korea Płd. (ok. 21 tys. $) i Tajwan (ok. 20 tys. $). Wśród krajów o podob-
nym stopniu przygotowania do budowy LDP znajdują się zarówno bardzo bogate: 
Australia (ok. 55 tys. $), Stany Zjednoczone i Kanada (po blisko 50 tys. $), jak 
średnio zamożne: Brazylia i Rosja (nieco ponad 10 tys. $), a także biedne – Indie 
(poniżej 2 tys. $).

Jeśli zatem bogactwo odgrywa jakąś rolę, to na pewno w dużo większym stop-
niu podjęcie tego wyzwania (wręcz cywilizacyjnego) zależy od odwagi decydentów, 
przyjętych priorytetów w transporcie kolejowym i podejmowania śmiałych decyzji 
politycznych.
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2. 7. Konieczność wsparcia inwestycji środkami publicznymi

Samofinansowanie KDP ma miejsce bardzo rzadko. Jeśli nawet tak jest, to sek-
tor prywatny, przy długim okresie zwrotu zainwestowanego kapitału, nie weźmie 
na siebie wszystkich możliwych ryzyk związanych z koniunkturą, politycznymi 
i społecznymi ograniczeniami w kształtowaniu taryf itd. Subwencje publiczne są 
konieczne w każdym przypadku. Jednocześnie są one uzasadnione z punktu wi-
dzenia interesu ogólnego, ponieważ przynoszą korzyści zewnętrzne (czyli nie bez-
pośrednio dla transportu): zmniejszenie szkód w środowisku naturalnym, zwięk-
szenie bezpieczeństwa w transporcie, aktywizacja zawodowa etc.

2. 8. Istnienie rynku przewozowego

Na ogół w negowaniu podjęcia inwestycji w LDP używany jest argument 
o braku dostatecznego potoku pasażerów. A może należałoby odwrócić twierdze-
nie: sytuacja jest taka, bo nie ma oferty. Oczywiście, jeśli wszelkie analizy wy-
kluczają możliwość pojawienia się dużych potoków podróżnych, to nie ma sensu 
podejmowania inwestycji, jest bowiem prawdą, że pociągi dużych prędkości mają 
sens tylko w przypadku przewozów masowych. Dla jasności trzeba dodać, że przy 
szacowaniu potencjalnego rynku przewozowego, należy uwzględniać możliwości 
i rozmiary przejęcia go przez transport drogowy (przy mniejszych odległościach) 
i transport lotniczy (przy dłuższych trasach).

2. 9. Modernizacja versus konstrukcja

Nie ma wątpliwości, że poprawa stanu technicznego istniejącej linii nigdy nie 
doprowadzi do uzyskania parametrów LDP. Jak potwierdzają doświadczenia wielu 
krajów wymagałoby to nakładów większych niż na budowę nowej linii. Taki błąd 
popełnili Anglicy. Poniesiono gigantyczne nakłady na dostosowanie West Coast 
Main Line do prędkości 225 km/h, ale cel nie został osiągnięty; pociągi mogą kur-
sować z maksymalną prędkością 200 km/h.

3. Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości

W dniach 7-10 lipca 2015 r. w Tokio odbył się Światowy Kongres Kolei Dużych 
Prędkości. Jednym z podstawowych haseł Kongresu było „50 lat doświadczeń, 50 
lat w przyszłość”. Nie przypadkowo Kongres odbył się w Tokio – powszechnie 
przyjmuje się bowiem za początek ery kolei dużych prędkości rok 1964, kiedy to 
wprowadzono ruch na linii Tokio – Osaka, początkowo z prędkością 220 km/h, 
a następnie zwiększano prędkość pociągów; obecnie zasadniczo pociągi poruszają 
się na tej linii z prędkością 270 km/h, a na krótkich odcinkach 300 km/h.
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Podczas Kongresu prezentowano syntetyczne informacje, dotyczące kolei du-
żych prędkości na świecie. Dane te, opracowane przez UIC, nie uwzględniają np. 
Rosji i USA, a uwzględniają Wielką Brytanię, która ma niewiele ponad 100 km 
linii dużych prędkości; uwzględniono tylko Europę i Azję. 

Na podstawie informacji UIC opracowano rysunki, przedstawione poniżej.

Rys. 1. Udział poszczególnych państw europejskich w całkowitej sieci kolei dużych prędkości w Europie

Rys. 2. Udział państw azjatyckich w całkowitej sieci kolei dużych prędkości w Azji
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Rysunki 1 i 2 przedstawiają procentowy udział poszczególnych państw euro-
pejskich i azjatyckich w całkowitej długości sieci kolei dużych prędkości tych kon-
tynentów. Jak widać w Azji dominują Chiny (rozpoczęto budowę KDP w 2007! – 
Taiwan, 2008! – Chiny kontynentalne), sieć japońska stanowi zaledwie 13% sieci 
całkowitej Azji (oddano do eksploatacji pierwszą linię 51 lat temu!).

W Europie prym wiedzie Hiszpania, ale nie w tak znaczący sposób, jak to ma 
miejsce w przypadku Azji; Hiszpania, Francja i Niemcy to kraje o najdłuższych 
sieciach KDP w Europie.

Rys. 3. Przewozy KDP w Europie

Rys. 4. Przewozy KDP w Azji
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Na rys. 3 i 4 przedstawiono przewozy Kolejami Dużych Prędkości w państwach 
Europy i Azji na tle całkowitych przewozów na tych kontynentach. Zwraca uwagę 
wyraźna dysproporcja w długości linii i przewozów – dotyczy to w szczególności 
Hiszpanii, a także, w znacznie mniejszym stopniu, Chin.

Rys. 5. Efektywność wykorzystania infrastruktury KDP w poszczególnych krajach Europy i Azji (mi-
liony pasażerów/ rok, odniesione do jednego kilometra linii dużych prędkości)

Rys. 5. przedstawia efektywność wykorzystania infrastruktury KDP w poszcze-
gólnych krajach Europy i Azji. Największą osobliwością tego zestawienia jest porów-
nanie wskaźnika efektywności Hiszpanii i Japonii – długość linii obu krajów jest pra-
wie taka sama (około 2600 km), a przewozy w Japonii są około 12-krotnie wyższe!

Rys. 6. Udział Europy i Azji w światowej sieci KDP i przewozach na tej sieci
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Rys. 6 pokazuje udział Europy i Azji w światowej sieci KDP i przewozach, 
wykonywanych na tych sieciach – 51 lat temu rozpoczęto w Azji erę kolei dużych 
prędkości, a obecnie – po okresie dominacji Europy – teraz Azja ma wyraźnie do-
minującą pozycję (75% infrastruktury i aż 81% przewozów).
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NISKIE EKRANY 
- NOWE PERSPEKTYWY DLA OCHRONY 

PRZED HAŁASEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Kamil Hajduk
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Streszczenie. Hałas jest szkodliwym zjawiskiem, zanieczyszczającym środowisko i nega-
tywnie oddziałującym na zdrowie ludzi narażonych na działanie wysokich poziomów hałasu. 
W transporcie szynowym główne źródło to hałas toczenia, który dotyczy wszystkich rodzajów pocią-
gów. W Polsce, głównym sposobem ograniczania hałasu kolejowego jest budowa wysokich ekranów 
akustycznych, które degradują krajobraz, wymagają szerszych nasypów kolejowych i zasłaniają 
widoki pasażerom pociągów, podczas gdy jest wiele innych sposobów jego ograniczania. Najciekaw-
szym rozwiązaniem, które jest rozwijane przez firmę Bahati Rail są niskie ekrany akustyczne. 
Prezentowany system akustyczny ma wiele zalet i jest zgodny z polskimi przepisami. W najbliższej 
perspektywie ma zostać poddany badaniom i uzyskać dopuszczenia do stosowania w Polsce. 

Słowa kluczowe: hałas, kolej, ekrany akustyczne, proces inwestycyjny, innowacje, start-up, 
badanie i rozwój, ekologia

1. Wstęp

Firma Bahati Rail realizuje projekt niskich ekranów akustycznych, innowacyj-
nego rozwiązania w dziedzinie obniżania poziomu hałasu w transporcie szynowym. 
Jako założyciel tej firmy, z wieloletnim doświadczeniem w branży kolejowej, nie-
ustannie poszukuję nowych metod usprawniania rozwoju transportu szynowego, 
aby był przyjazdy dla ludzi i środowiska. Niski ekran akustyczny, jest pierwszym 
produktem, który od ponad 2 lat jest rozwijany i dopasowywany do wymagań 
polskiego rynku kolejowego. Ma on również dużo szersze zastosowanie, niż obec-
nie stosowane ekrany akustyczne i jest uniwersalnym rozwiązaniem, które można 
stosować w dowolnych warunkach i miejscach.

2. Hałas - jego źródła i sposoby ograniczania

1.1.	 Źródła	hałasu

Hałas jest szkodliwym zjawiskiem, zanieczyszczającym środowisko i negatyw-
nie oddziałującym na zdrowie ludzi narażonych na działanie wysokich poziomów 
hałasu.
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W transporcie kołowym, czyli drogowym i kolejowym, wyróżniamy trzy różne 
źródła hałasu:

• hałas toczenia;
• hałas silnika;
• hałas aerodynamiczny.
Hałas silnika ma największe znaczenie przy niższych prędkościach do około 

30 km/h, hałas toczenia – przy prędkościach powyżej 30 km/h, a hałas aerody-
namiczny – przy prędkościach powyżej 200 km/h. Największym źródłem hałasu 
jest hałas toczenia, który dotyczy wszystkich rodzajów pociągów. Hałas toczenia 
powstaje w wyniku styku koła z szyną i z reguły jest znacznie wyższy w przypadku 
wykorzystywania infrastruktury w złym stanie technicznym.

Poniższy rysunek przedstawia źródła hałasu, jakie powstają na styku koła z szy-
ną i w jaki sposób jest on rozprzestrzeniany. Jak widać hałas emitowany jest bezpo-
średnio na styku koła z szyną do powietrza, ale również fala dźwiękowa emitowana 
jest pośrednio przez szynę i nawierzchnię.

Rys.	1.	Propagacja	hałasu	toczenia	
Źródło: Internet

1.2.	 Obecne	rozwiązania	obniżania	hałasu

Obecnie funkcjonuje kilka metod walki z hałasem jednak są one kosztowne, 
trudne do zaimplementowania lub degradujące krajobraz. Poniżej przedstawio-
no najbardziej znane, obecnie stosowane rozwiązania obniżania poziomu hałasu 
w transporcie szynowym. Rozwiązania te były szczegółowo prezentowane w refe-
racie na konferencji w Zakopanem w roku 2012 (tab. 1).
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3. System akustycznyBahati Rail

2.1.	 Opis	rozwiązania

Bahati Rail ma być systemem ograniczającym hałas pochodzący z transportu 
szynowego. System ma w głównej mierze bazować na akustycznych panelach pio-
nowych, tzw. niskich ekranach akustycznych.

Rys.	2.	Porównanie	konstrukcji	tradycyjnego	wysokiego	ekranu	akustycznego	
i	niskiego	ekranu	akustycznego

Źródło: opracowanie własne

Powyższy rysunek pokazuje różnicę pomiędzy tradycyjnymi wysokimi ekra-
nami akustycznymi a niskimi ekranami akustycznymi. Warto zwrócić uwagę na 
różnicę w wielkości posadowienia.
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Rys.	3.	Porównanie	propagacji	fali	dźwiękowej	z	zastosowaniem	ekranu	niskiego	
i	wysokiego	–	tor	bliski
Źródło: opracowanie własne

Rys.	4.	Porównanie	propagacji	fali	dźwiękowej	z	zastosowaniem	ekranu	niskiego	
i	wysokiego	–	tor	dalszy
Źródło: opracowanie własne

2.2.	 Zastosowanie

Niskie ekrany akustyczne będzie można wykorzystać nawet tam, gdzie nie ma 
możliwości zastosowania innych rozwiązań, m. in. dzięki temu, iż do ich budowy 
nie będzie wymagane pozwolenie na budowę (specjalny wariant niskich ekranów 
akustycznych), nie wymagają szerszych nasypów jak w przypadku tradycyjnych 
ekranów akustycznych, nie wspominając o dodatkowym terenie kolejowym, jaki 
jest wymagany w przypadku większości sytuacji, kiedy muszą być budowane wy-
sokie ekrany akustyczne na modernizowanych liniach kolejowych. Dodatkowo 
niskie ekrany nie będą zasłaniać widoczności maszynistom oraz kierowcom przy 
przejazdach kolejowych, jak również negatywnie oddziaływać na krajobraz i zasła-
niać widoków pasażerom pociągów.
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Rys.	5.	Ekran	akustyczny	w	Gdyni	Orłowie,	linia	kolejowa	E65
Fot. Autora

Rys.	6.	Wizualizacja	niskiego	ekranu	akustycznego	w	Gdyni	Małym	Kacku	–	linia	213
Fot. Autora
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2.3.	Możliwości	

Rozwiązanie jest szczegółowo projektowane i optymalizowane pod kątem za-
stosowania na liniach kolejowych różnych kategorii, istniejących i modernizowa-
nych. Ma spełniać wymagania:

−	 skrajni podziemnej 2,2 m od osi toru, przy jednoczesnym korzystaniu z nad-
ziemnej skrajni peronowej,

−	 pełnego dostępu do torowiska dla maszyn typu podbijarki, oczyszczarki 
tłucznia, kombajny podtorowe,

−	 dotyczące bezpieczeństwa pracy i zabezpieczenia miejsca robót na torze 
zgodnie z §63 Id-1,

−	 dotyczące trójkątów widzialności dla usytuowania przy przejazdach kolejo-
wych,

−	 każdego użytkownika i osób pracujących w czynnych i zamkniętych torach 
kolejowych podczas prac utrzymaniowych dzięki takim cechom:

−	 co 4 m stopnie bezpieczeństwa zapewniające awaryjne zejście z toru,
−	 rozmieszczone furtki pozwalające na szybkie zejście z toru, wygodne prze-

noszenie sprzętu i narzędzi,
−	 na całej długości podest techniczny umożliwiający dojście do miejsca pracy 

wzdłuż ekranów,
−	 w przypadku prac utrzymaniowych i naprawczych istnieje możliwość wy-

jęcia pojedynczego panelu akustycznego w celu swobodnego dostępu do 
torowiska z podestu technicznego dla grup roboczych.

Rys.	7.	Możliwość	dogodnej	konfiguracji	umiejscowienia	stopni	na	podest	oraz	stopni	szybkiej	ewakuacji
Fot. Autora
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Rys.	8.	Wizualizacja	niskiego	ekranu	akustycznego	–	widok	od	zewnątrz	torowiska
Fot. Autora

2.4.	 Skuteczność

Badania naukowo-techniczne przeprowadzone wspólnie z Politechniką Gdań-
ską oraz Instytutem Kolejnictwa mają potwierdzić:

−	 odpowiednią wysokość pionowych paneli akustycznych w zależności od 
odległości od torowiska i miejsca usytuowania na torowisku,

−	 zasadność i opłacalność użycia dodatkowych elementów akustycznych.
Bazując na doświadczeniach zachodnich można spodziewać się skuteczności od 

3 do 10 dB w zależności od taboru, usytuowania i zastosowania dodatkowych ele-
mentów ograniczających hałas kolejowy.

Rys.	9.	Porównanie	widma	dźwięku	z	niskim	ekranem	akustycznym	i	bez	
Źródło: Art Asamer Gmbh
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4. Problemy realizacyjne z praktycznego punktu widzenia

Każda inwestycja ma następujące etapy: studium wykonalności, koncepcja 
lub analiza techniczno-ekonomiczno-środowiskowa, projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, realizacja. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, spo-
rządzany najczęściej na etapie studium wykonalności, najczęściej zawiera dokład-
ną lokalizację ekranów akustycznych, często z podaniem wysokości, pomimo, że 
metody obliczeniowe hałasu kolejowego na etapie projektowym obarczone są dużą 
niepewnością, a proponowane ekrany zakładane są często na ruch pociągów, jaki 
będzie za 15 lub więcej lat. Niestety obecne przepisy narzucają niektóre praktyki 
i nie ma możliwości przeniesienia całej „branży ekranowej” na etap analizy pore-
alizacyjnej. Istotne jest by w raportach o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 
ujmować zapisy o bezwzględnym spełnieniu dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku po realizacji, stosując dowolne sposoby ograniczania emisji hałasu, 
a nie precyzowanie usytuowania ekranów z dokładnością do 0,01 m i najwyższej 
możliwej wysokości. Mając na uwadze podejście techniczne nic nie stoi na prze-
szkodzie takim rozwiązaniom.

Praktycznie niemożliwa do zastosowania podczas procesu inwestycyjnego jest 
analiza techniczno-ekonomiczna, która powinna rozstrzygać czy bardziej opła-
calna jest ochrona przed hałasem np. pojedynczego budynku mieszkalnego, czy 
też wykup takiej nieruchomości. Możliwe byłoby późniejsze odsprzedanie jej na 
inne cele, niewymagające tak restrykcyjnej ochrony przed hałasem. Teoretycznie 
analiza taka jest możliwa na etapie studium wykonalności. Jednak w większości 
przypadków, ze względu na bezwzględne zapisy w decyzji środowiskowej odnośnie 
umiejscawiania ekranów akustycznych (uzyskanej na etapie studium wykonalno-
ści), nie ma możliwości uniknięcia ich na etapie projektu budowlanego lub realiza-
cji (bez zmiany decyzji środowiskowej, co jest bardzo trudne i czasochłonne).
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ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH 
W LOKALNYCH CENTRACH STEROWANIA1

Streszczenie. Jednym z głównym elementów funkcjonowania Lokalnych Centrów Sterowa-
nia są koszty utrzymania budynków i dostawy energii elektrycznej do zasilania urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym. Niniejszy referat przedstawia możliwości zastosowania nowoczesnych 
systemów fotowoltaicznych w Lokalnych Centrach Sterowania oraz wybranych posterunkach ruchu, 
w których znajdują się urządzenia służące do sterowania ruchem kolejowym.

Słowa kluczowe: zasilanie, sterowanie ruchem, fotowoltaika

1. Wstęp

W krajachUnii Europejskiej, w tym także w Polsce, szuka się wielu nowych 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla utrzymania oraz poprawy funkcjo-
nowania stacji kolejowych. Dyskusje te prowadzone są w różnych aspektach, ma-
jąc na uwadze takie problemy jak zły stan techniczny, zasadność ekonomiczną, 
uwarunkowania społeczne oraz bezpieczeństwo, a w szczególności przepisy z tym 
związane.

Dotyczy to utrzymania budynków zarządcy infrastruktury, które są uznawane 
za generator kosztów. Zastosowanie nowoczesnych systemów w dużym stopniu 
poprawiłoby stan istniejących instalacji, ograniczyłoby w dużej mierze awaryjność 
systemów zasilania, usprawniłoby ruch pociągów oraz czasowe przerwy w dosta-
wie energii.

Wdrożenie nowoczesnego systemu Lokalnych Centrów Sterowania (LCS) wraz 
z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, którym jest na przykład system foto-
woltaicznego zasilania w energię elektryczną obiektów budowlanych, mogą dawać 
spore korzyści pod względem finansowym jak i ekonomicznym. Energię słonecz-
ną można bardzo efektywnie wykorzystywać do uzyskiwania ciepła lub produkcji 
energii elektrycznej. Obecnie istnieje wiele możliwości wykorzystania alternatyw-

1	 Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Ostenda	A.	30%,	Trzoński	K.	70%.
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nych źródeł energii, które w porównaniu do źródeł konwencjonalnychpozwalają 
na znaczne oszczędności.

2. Fotowoltaika

Po raz pierwszy zjawisko „elektryczności powstałej ze światła” zostało zaobser-
wowane już w 1839 roku. Wraz z upływem lat fizycy z różnych rejonów świata 
próbowali opracować skuteczną metodę wykorzystania energii słonecznejdo pro-
dukcji energii elektrycznej.

Fotowoltaika miała swój początek w badaniach kosmicznych. Jako pierwsi 
opracowali ją Amerykanie.W Stanach Zjednoczonych w roku 1954 zbudowane 
zostało pierwsze na świecie ogniwo fotowoltaiczne. Jednym z początkowych zasto-
sowań ogniw było zasilanie satelitów, ze względu na wysoce niezawodne, a zara-
zem lekkie źródło energii. Okazało się to siłą napędową dla technologii fotowolta-
icznych. W późniejszym czasie technologia ta została już używana komercyjnie dla 
zasilania sond, satelitów oraz stacji kosmicznych.

Kryzys naftowy w roku 1973 spowodował wzrost cen energii elektrycznej, coraz 
więcej przedsiębiorców i dużych korporacji zaczęło szukać rozwiązań dla obniżenia 
kosztów wyrobu swoich produktów.Wzrastałachęć i potrzeba poznawania tech-
nologii wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii na wielką 
skalę, co doprowadziło do szybkiego tempa rozwoju tej nowoczesnej metody.

Pierwsze ogniwa były stosunkowo drogie.Tuż po kryzysie naftowym w roku 
1973 zaobserwowano systematyczny spadek kosztów, a liczba instalowanych urzą-
dzeń nowoczesnego systemu stale rosła. Rok 2007 okazał się jednym z najbardziej 
dynamicznych dla rozwoju systemu fotowoltaicznego, ponieważ przewyższał licz-
bę zainstalowanych modułów prawie o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim. 
W roku 2011 zostało zainstalowanych tyle paneli fotowoltaicznych, które skumu-
lowały energię o łącznej mocy 67 350 MW. Dla porównania możny by zestawić 
produkcję polskich konwencjonalnych elektrowni, które wytwarzają w przybliże-
niu 38 000 MW.

Nowoczesna technologia fotowoltaiczna jest obok energii wiatrowej jedną 
z najbardziej rozwijających się technologii z odnawialnych źródeł energii. Co-
raz wyższa sprawność oraz stale rosnące zainteresowanie wpływa na spadek cen 
systemów fotowoltaicznych, co w rezultacie wiąże się z zwiększeniem ich opła-
calności.

3. Budowa Modułu Fotowoltaicznego

Podstawowym elementem procesu zmiany promieni słonecznych w energię 
elektryczną są ogniwa fotowoltaiczne, potocznie nazywane ogniwami słonecznymi 
lub fotoogniwami. Przebieg zamiany promieni słonecznych na energię elektrycz-



213ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W LOKALNYCH CENTRACH STEROWANIA

ną nazywamy konwersją fotowoltaiczną. Ogniwo fotowoltaiczne zbudowane jest 
z krzemowej płytki nazywanej półprzewodnikiem, wewnątrz której znajduje się 
bariera potencjału,tzw. pole elektryczne, które występuje w postaci złącza p-n (po-
sitive-negative). Promienie słoneczne padające bezpośrednio na ogniwo fotowolta-
iczne wybijają elektrony z ich miejsc, które w strukturze półprzewodnika tworzą 
pary nośników elektrycznych o przeciwnych ładunkach (elektron, który jest ła-
dunkiem ujemnym oraz „dziura” z ładunkiem dodatnim powstała na wskutek jego 
wybicia). Pole elektryczne istniejące w złączu p-n rozdziela ładunki, co sprawia, że 
pojawia się napięcie w ogniwie. W procesie konwersji fotowoltaicznej cząstki pro-
mieni słonecznych zamieniają się w energię elektryczną. Po podłączeniu urządze-
nia pobierającego energię, można zaobserwować przepływ prądu elektrycznego.

Najczęściej stosowanym materiałem do budowy ogniw są różnego rodzaju pół-
przewodniki. Znaczna większość z nich to materiały takie jak krzem, cyna, ger-
man, pochodzące z IV grupy układu okresowego, nazywane półprzewodnikami 
elementarnymi.

Szczegółową budowę pojedynczego ogniwa przedstawiono na rysunku 1. Po-
jedyncze ogniwo pozwala na uzyskanie w warunkach standardowych napięcia 
w granicach 0,55-0,60 V, prądu maksymalnego ~ 300 mA. Dla uzyskania więk-
szego napięcia dla mocy użytkowej tworzy się moduły lub panele z połączenia 
pojedynczych ogniw. Łączone są one za pomocą taśm przewodzących w układzie 
szeregowym. Następnie połączone ze sobą ogniwa przykleja się do podłoża. Tak 
przygotowany panel zalewa się transparentnymi żywicami odpornymi na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne. Po całym procesie przygotowania panelu fotowol-
taicznego wyposaża się go w metalową ramkę, która zapewnia sztywność podłożu 
oraz montuje się cały system okablowania wraz z układem zabezpieczającym.

Rys.1. Schemat budowy i działania ogniwa fotowoltaicznego
Źródło: Ewa Klugmann-Radziemska, Fotowoltaika w teorii i praktyce, s.49

4. Rodzaje i generacja ogniw modułowych

Moduły Fotowoltaiczne zbudowane są z pojedynczych ogniw. Ogniwa w po-
staci „wafli” o grubości ok. 2 mm wytwarzane są z mono- lub polikrystalicznego 
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krzemu. Tego typu baterie słoneczne zaliczane są do tzw. I generacji i ciągle domi-
nują na rynku. Nowością są tzw. ogniwa II generacji, w którym materiał półprze-
wodnikowy jest nanoszony w postaci cieniutkiej warstwy i często jest to materiał 
inny niż krzem, np. tellurek kadmu (CdTe) czy mieszanina miedzi, indu, galu i se-
lenu (CIGS). Zaletą ogniw II generacji jest znaczna (w stosunku do krzemowych 
wafli) redukcja gabarytów. Grubość ogniw II generacji wynosi około 1-3 mikro-
metrów, dlatego też nazywane są one często cienkowarstwowymi. Niższe zużycie 
półprzewodników w przypadku ogniw II generacji przekłada się na niższe nakłady 
energetyczne przy ich produkcji. Pod względem energetycznym tego typu ogniwa 
są więc bardziej przyjazne dla środowiska. Na rynku pojawiają się także ogniwa, 
które można by zaliczyć do III generacji. Pozbawione są one klasycznego złącza 
P-N, niezbędnego przy produkcji ogniw I i II generacji. Do ogniw III genera-
cji zaliczyć można wiele technologii, jednak największe znaczenie rynkowe mają 
obecnie tzw. ogniwa DSSC oraz ogniwa organiczne z wykorzystaniem polimerów. 
Wielką zaletą ogniw III generacji są niskie koszty ich wytworzenia oraz prostota 
produkcji. Główną przeszkodą w ich popularyzacji jest mała sprawność oscylująca 
wokół kilku procent i krótka żywotność. Podział ogniw fotowoltaicznych przed-
stawia rys.  2.

Rys.2. Podział ogniw fotowoltaicznych ze względu na zaawansowany materiał półprzewodnikowy
Źródło: B. Szymański, Instalacje fotowoltaiczne wydanie II, Kraków 2013, s.11

5. Zastosowanie systemów fotowoltaicznych

Fotowoltaika to system służący do produkcji i generacji prądu,może mieć róż-
norodne zastosowanie, np. w:

– nawigacjach, dla zasilania morskich, śródlądowych oraz lotniczych znaków 
nawigacyjnych,
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– telekomunikacji, dla zasilenia radiowo-telekomunikacyjnych stacji przekaź-
nikowych radiostacji w miejscach odosobnionych, przez telefonię komórko-
wą,

– rolnictwie oraz leśnictwie, dla zasilania urządzeń nawadniających, osusza-
jących, ochrony przeciwpożarowej oraz urządzeń ochrony lasów oraz pa-
stwisk,

– transporcie - dotyczy to przede wszystkim oznakowania lotnisk, stosowane 
także dla zasilenia znaków drogowych jak i kolejowych, szczególnie w od-
cinkach trudno dostępnych oraz tych remontowanych,

– systemach obronnych, dla zasilania wojskowych elektrycznych urządzeń 
polowych (radiostacje, stacje namiarowe, urządzenia pomiarowe, punkty 
oświetlenia),

– meteorologii, dla zasilania odosobnionych stacji meteorologicznych,
– gospodarstwach domowych, dla zasilenia w energię elektryczną podstawo-

wych urządzeń gospodarstwa domowego,
– medycynie, dla zasilania np. polowych ambulatoriów medycznych, zwłasz-

cza w krajach trzeciego świata,
– turystyce, do autonomicznych systemów akwizycji danych,
– transporcie kolejowym systemy fotowoltaiczne z powodzeniem wykorzy-

stuje się dla zasilania awaryjnego kolejowych systemów sterowania oraz te-
lefonów awaryjnych.

5.1. Systemy Samodzielne (off-grid)

Rys. 3. Schemat systemu samodzielnego (off–grid)
Źródło: http://suntherm.pl/oferta/systemy_fotowoltaiczne/
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System off- grid polega na wytworzeniu energii elektrycznej w panelach foto-
woltaicznych, gromadzeniu jej oraz dystrybucji na danym obszarze. Polega on na 
zupełnej niezależności odbiorcy od operatora sieci energetycznej oraz zapewnia 
wytworzenie wystarczającej ilości energii na całkowite zapotrzebowanie na prąd.

Instalacje tego typu montowane są przede wszystkim na obszarach, gdzie nie 
ma bezpośredniej możliwości podłączenia do sieci elektroenergetycznej (na pu-
styniach, w krajach rozwijających się), zastosowanie znajdują przede wszystkim 
w sektorze telekomunikacyjnym, służą także do zasilenia budynków oddalonych 
od skupisk ludzkich, dla zasilenia domków letniskowych, jachtów oraz pojazdów 
rekreacyjnych. Bardzo mały odsetek stosowany jest dla zasilenia parkometrów, 
znaków drogowych, i podobnych urządzeń w krajach rozwiniętych.

5.2. System zintegrowany z siecią (grid-connected)

Najwięcej instalacji fotowoltaicznych stanowią te, które są podłączone do sieci 
energetycznej. Najczęściej można je spotkać na obszarach miejskich oraz podmiej-
skich, a także w strefach uprzemysłowionych w państwach rozwiniętych. Wyma-
gają one wysokiej jakości sieci elektroenergetycznych. Można by stwierdzić po 
liczbie sprzedawanych modułów, że jest to najbardziej rozwinięty sektor.

Instalacje tego typu stają się coraz bardziej popularne, w znacznym stopniu 
wpływając na system lokalnej dystrybucji energii. W krajach, gdzie osiągnięto 
wysoki udział OZE w systemie energetycznym, dość dużym problemem jest okre-
ślenie maksymalnej zainstalowanej mocy systemów PV, która nie obniży znacząco 
jakości energii w sieciach niskiego napięcia.

W typowym systemie fotowoltaicznym, oddającym wyprodukowaną energię 
elektryczną do sieci, wszystkie przewody prowadzące do modułów są zebrane do 
jednej skrzynki przyłączeniowej, która jest połączona z siecią przez inwerter (DC/
AC). Każdy z nich powinien być wyposażony w zabezpieczenie antywysypowe. 
Jego działanie polega na natychmiastowym zatrzymaniu oddawania wytworzonej 
energii do elektroenergetyczne sieci publicznej. W momencie, gdy do budynku 
nie jest dostarczania energia z sieci, staje się on „wyspą” w otoczeniu do innych 
budynków. Istnieją także przypadki, w których napięcie zanika, może to być spo-
wodowane wyłączeniem w celach serwisowych lub awarią powstałą w wyniku 
uszkodzenia urządzenia sieci energetycznej. Oddawanie wtedy energii mogło by 
spowodować porażenie pracownika wykonującego prace przy urządzeniach.

Gromadzona wtedy energia może być wykorzystywana dla zasilenia różnych 
odbiorników w budynku. Sytuację odwrotną zauważamy np. w nocy, kiedy to 
produkcja energii z paneli PV nie pokrywa zapotrzebowania budynku, właśnie 
wtedy konieczny jest pobór energii z sieci. Rejestrowanie poboru energii oraz jej 
oddawania do sieci najczęściej mierzy dwubiegunowy licznik energii elektrycznej.

Falownik w systemie podłączonym do sieci elektroenergetycznej przekształ-
ca napięcie stałe na zmienne jedno- lub trójfazowe o wartości i częstotliwości 
odpowiedniej dla danej sieci. Inwerter jest bardzo ważnym elementem syste-
mu fotowoltaicznego, dlatego powinien być także wyposażony w zabezpieczenie 
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przeciw podłączeniu z odwrotną polaryzacją po stronie DC oraz przeciw zwarciu 
po stronie AC.

Rys. 4. Schemat systemu samodzielnego (on –grid)
Źródło: http://suntherm.pl/oferta/systemy_fotowoltaiczne/

6. Rola i funkcje Lokalnego Centrum Sterowania w prowadzeniu ruchu 
pociągów

Lokalne Centrum Sterowania pełni rolę nastawni, która pozwala na zdalne ste-
rowanie ruchem kolejowym na wydzielonym odcinku z jednej nastawni w obszarze 
kilku posterunków.Lokalne Centra Sterowania buduje się na podstawie założeń, na 
które składają się z następujące elementy:

– wielkość danego obszaru,
– ilość posterunków wchodzących w skład LCS,
– rodzaj oraz poziom techniczny i technologiczny urządzeń łączności i elektro-

energetyki,
– ilość urządzeń przytorowych, liczników osi itp.,
– studium wykonalności, 
– urządzeń do oświetlania stacji i przystanków osobowych,
– urządzeń wizualizacji informacji dla podróżnych.
LCS daje możliwości stałego kontrolowania ruchu pociągów w rzeczywi-

stym czasie z jednego miejsca (nastawni obszarowej), które może znajdować się 
w dowolnym miejscu odpowiednim dla danego okręgu sterowania lub poza nim 
- w Centrum Obszarowym.
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7. Lokalne Centra Sterowania ruchem kolejowym w Polsce

W ostatnim czasie można zaobserwować w polskim sektorze kolejowym nie-
spotykaną do tej pory liczbę projektowanych oraz budowanych obiektów. Jedne 
z nich to Lokalne Centra Sterowania ruchem kolejowym. Wiąże się to z objęciem 
linii „korytarzowych” programem kompleksowej modernizacji, dla których w Na-
rodowym Planie Wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejo-
wym przewidziano wprowadzenie wpolskich liniach kolejowych systemu ERTMS/
ETCS.

Lokalne Centra Sterowania można podzielić na liniowe oraz stacyjne. Te pierw-
sze przeznaczone są dla konkretnego odcinka linii, z kolei stacyjne obejmują jedną 
lub więcej stacji oraz posterunków.

Liniowe Lokalne Centra Sterowania budowane są przy odpowiednich założe-
niach. Muszą składać się z minimum trzech posterunków ruchu takich, jak:

– stacje,
– posterunki odgałęźne,
– posterunki bocznicowe.
Zdalne sterowanie w LCS-ach polega na sterowaniu oraz nadzorowaniu z pew-

nych odległości urządzeń dla sterowania ruchem kolejowym, które znajdują się na 
szlakach oraz na posterunkach danego obszaru.

LCS-y realizują takie funkcje jak: nastawianie przebiegów, rejestracja oraz ar-
chiwizacja ruchu, a budowane na nich urządzenia uwzględniają sterowanie ru-
chem pociągów na posterunkach odgałęźnych oraz na małych, średnich i dużych 
stacjach. Daje to bardzo duże możliwości i pozwala na to, iż dyżurny może się 
znajdować nawet kilkadziesiąt kilometrów od sterowanego urządzenia. Cały ruch 
pociągów wraz z obsługą urządzeń dla sterowania ruchem kolejowym prowadzi się 
z dwóch równorzędnych stanowisk dyżurnego ruchu odcinkowego. Wyświetlane 
są wtedy równolegle komunikaty zawierające bieżące informacje na temat stanu 
zdalnie sterowanych obiektów oraz wyświetlane są komunikaty o błędach oraz 
alarmach.

W tabeli 1 zamieszczono wykaz istniejących, budowanych oraz projektowa-
nych aktualnie w Polsce LCS-ów.

Tabela 1. Centra sterowania liniowe i węzłowe

Lp. Nastawnia
centralna Status

Długość 
odcinka

[km]

Typ 
urządzeń

Nr 
linii

Stacje (posterunki)
sterowane

1. Błonie
„Bł” czynna 66 Ebilock	+	

WSKR-2 3

Warszawa	Włochy,	Warszawa	
Gołąbki,	Ożarów	Mazowiecki,	
Płochocin	Polmos,	Teresin	
Niepokalanów,	Sochaczew

2. Bolesławiec
„Bc” czynna 61 Ebilock	950 282 Miłkowice,	Chojnów,	Okmiany,	

Bolesławiec,	Zebrzydowa

3 Bogdanka
„Bg” czynna 25 MOR-2zs Bogdanka,	Zawada
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3. Ciechanów
„Ch” w	budowie 76 b.d. 9 Świercze,	Gąsocin,	Konopki,	

Mława

4. Drzewica
„Dr” czynna 51 MOR-2zs 22 Brzustów,	Dęba	Opoczyńska,	

Zapowiedź,	Radzice

5. Działdowo
„Dz” w	budowie 53 b.d. 9 Iłowo,	Gralewo,	Rybno	

Pomorskie

6.
Gdańsk 
Główny
„G”

w	budowie 32 b.d. 9
202

Pruszcz	Gdański,	Gdańsk	
Południowy,	Gdańsk	Wrzeszcz

7.
Gdynia 
Główna
„GO”

w	budowie 27 Ebilock	950 202 Sopot,	Gdynia	Orłowo,	Gdynia	
Chylonia

8.
Gdynia 
Główna
„GG-SKM”

czynna 26 WT-UZ 250
Gdańsk	Główny,	Gdańsk	
Wrzeszcz,	Gdańsk	Oliwa,	Sopot,	
Gdynia	Orłowo

9. Iława Główna
„Ił” w	budowie 69 b.d. 9

Montowo,	Zajączkowo	
Lubawskie,	Rakowice,	Redaki,	
Susz

10.
Kalisz 
Pomorski
„Ka”

czynna 57 ZBS	2000 403
Cybowo	WBK	822,	
Prostynia,Recz	Pomorski,	
Tarnowo	Pomorskie

11. Kolbuszowa
„Kb” czynna 54 MOR-3 71 Widełka	ORLEN 

Głogów	Małopolski

12. Koluszki
„Kl” czynna 31 Ebilock	950 1

17
Gałkówek,	Łódź	Andrzejów,	
Żakowice	Południowe

13. Komorów
„Km” czynna 32 BUSZ 47

Warszawa	Śródmieście	WKD,	
Podkowa	Leśna	Główna,	
Grodzisk	Mazowiecki	Radońska

14.
Kraków 
Mydlniki
„Md”

czynna 5 OSA-H 118 Kraków	PKN	Orlen

15.
Krosno 
Odrzańskie
„KO”

czynna 45 ZBS	2000 358 Ciemnice,	Wężyska

16. Malbork
„Mb” w	budowie 64 b.d. 9 Prabuty,	Mleczewo,	Szymankowo

19.
Mińsk 
Mazowiecki
„MMz”

czynna 81 Ebilock	950 2 Sulejówek	Miłosna,	Mienia,	
Mrozy,	Kotuń

20. Nasielsk
„Ns” w	budowie 55 Ebilock	950 9 Legionowo,	Chotomów,	Nowy	

Dwór	Mazowiecki,	Modlin

21. Oleśnica
„Ol” czynna - Ebilock	950 143 

281 Dąbrowa	Oleśnicka,	Łukanów

22. Opalenica
„Oa” czynna 70 ESTW	L90 3

Palędzie,	Buk,	Opalenica,	
Porażyn,	Nowy	Tomyśl,	
Chrośnica

23. Opole
„OZ” czynna 82 Ebilock	950 132

Opole	Zachodnie,	Dąbrowa	
Niemodlińska,	Lewin	Brzeski,	
Brzeg,	Oława,	Święta	Katarzyna,	
Wrocław	Brochów	(podg)

24.
Poznań 
Główny
„POA”

czynna 37 ESTW	L90 3
Swarzędz,	Poznań	Antoninek,	
Poznań	Wschód,	Poznań	Garbary,	
Poznań	Górczyn

25. Tczew
„Tw” w	budowie 31 Ebilock 9 Pszczółki
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26. Tuchów
„Tu” w	budowie 21 b.d. 96 Łowczów,	Siedliska	koło	

Tuchowa

27. Wągrowiec
„Wg” w	budowie 51 b.d. 356 Czerwonak

Sława	Wielkopolska.

28. Węgliniec
„Wg” czynna 40 Ebilock	950 278

295

Pieńsk,	Pieńsk	POZBRUK,	
Jędrzychowice,	Zgorzelec,	
Bielawa	Dolna

29. Władysławowo
„W” czynna 61 WSKR 213 Mrzezino,	Puck,	Kuźnica	(Hel),	

Jastarnia

30.
Wola 
Rzędzińska
„WR”

czynna 33 WSKR 91 Tarnów	Wschodni,	Czarna	
Tarnowska,	Grabiny

31. Żywiec
„Że” czynna 37 SIMIS-W 139

Bielsko	Biała	Lipnik,	Bielsko	
Biała	Leszczyny,	Wilkowice	
Bystra,	Łodygowice,	Węgierska	
Górka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.semaforek.kolej.org.pl

8. Zakończenie

W Polsce niewiele inwestycji prowadzonych jest zwykorzystaniem ogniw fo-
towoltaicznych. Spowodowane jest to głównie tym, iż systemy te są stosunko-
wo drogie i dlatego mało powszechne, dodatkowo obawa o zwrot kosztów często 
skutkuje wycofaniemsię z zamierzonej realizacji.

W krajach zachodniej Europy, gdzie przemysł oraz transportsą dużo bardziej 
rozwinięte, obserwujemy, że wdrażanie nowoczesnych systemów oraz technologii 
jest jednym z głównych czynników szybkiego wzrostu gospodarczego i przemy-
słowego.

Wykonanie Lokalnego Centrum Sterowania w połączeniu z nowoczesnymi roz-
wiązaniami instalacyjnymi dostępnymi na rynku, likwidacja starych, niepotrzeb-
nych budynków, a także zastosowanie systemu ogniw fotowoltaicznych jako no-
woczesnych rozwiązań branży instalacyjno-budowlanej nie tylko mogłaby obniżyć 
koszty związane z utrzymaniem budynków, opłatami za energię elektryczną, ale 
także (dzięki możliwości sprzedaży energii do zarządcy sieci energetycznej), zostać 
wykorzystane jako dodatkowe źródło przychodów.
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WYKRYWANIE USTEREK I TOLEROWALNY 
POZIOM INTENSYWNOŚCI ZAGROŻEŃ 

NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU UniAC1

Streszczenie. W referacie przedstawiono metody analizy zagrożeń z uwzględnieniem róż-
nych rodzajów uszkodzeń, a także różnice w stosowaniu podejścia optymistycznego i pesymistycz-
nego. Opisano rozwiązania analityczne pozwalające obliczyć intensywność zagrożeń dla złożonej 
struktury elektronicznej charakteryzującej się różną dynamiką bloków przetwarzania i co za tym 
idzie różnymi czasami wykrywania poszczególnych usterek. Przedstawiono także sposób uwzględ-
nienia intensywności zagrożeń pochodzącej od usterek niewykrywalnych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo na kolei, system liczenia osi, sterowanie 
ruchem kolejowym, analiza zagrożeń

1. Kilka słów o systemie

System liczenia osi UniAC1 jest systemem wskazującym stan zajętości odcinka 
torowego (odcinków) w obrębie swojego działania. W celu określenia stanu odcin-
ka torowego system kontroluje sygnały pochodzące od głowic torowych umiesz-
czonych przy szynie. Informacje o przejeździe koła nad głowicą torową oraz infor-
macja o kierunku przejazdu pozwalają zliczać i bilansować osie na kontrolowanym 
odcinku toru.

System składa się z kilku kart przetwarzających sygnały. Wszystkie karty są 
dwukanałowe, a w kanałach występują różne technologie.

Analiza bezpieczeństwa systemu liczenia osi UniAC obejmowała wiele obsza-
rów, które producent musiał wziąć pod uwagę podczas obliczania wskaźnika inten-
sywności zagrożeń (ang. hazard rate). Kluczowym zadaniem było przeprowadzenie 
szczegółowej identyfikacji rodzajów uszkodzeń, opracowanie testów sprawno-
ści podzespołów systemu, a także uwzględnienie czasów wykrywania uszkodzeń 
w analizie zagrożeń. Taka złożona struktura elektroniczna charakteryzuje się różną 
dynamiką bloków przetwarzania i co za tym idzie różnymi czasami wykrywania 
poszczególnych usterek.
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2. Cel i założenia do analizy

Najważniejszym celem analizy bezpieczeństwa systemu liczenia osi UniAC1 
była ocena intensywności zagrożeń HR systemu. Zgodnie z PN-EN 50129:2007 
[1] (tab. 1), dopuszczalna intensywność zagrożeń THR dla poziomu bezpieczeń-
stwa SIL-4 nie powinna być większa niż 10-8 h-1. Analizę oparto na dekompozycji 
modularnej systemu. Już wstępna dekompozycja pozwoliła wyodrębnić elemen-
ty przetwarzające sygnały związane z bezpieczeństwem, składające się na ścieżkę 
krytyczną. Za stan niebezpieczny przyjęto stan niezajętości po wjechaniu zesta-
wu kołowego na odcinek torowy. Dopilnowano, aby bloki przetwarzające sygnał, 
które znalazły się na ścieżce krytycznej, zostały wykonane z elementów, które są 
sprawdzone i/lub mają zadeklarowane przez producenta intensywności uszkodzeń.

3. Podejście optymistyczne i pesymistyczne

Możliwe jest zastosowanie dwóch podejść, jeżeli chodzi o skutki uszkodzeń – 
pesymistyczne lub optymistyczne. Podejście optymistyczne zakłada, że nie wszyst-
kie uszkodzenia spowodują niemożliwość przejścia systemu do stanu bezpieczne-
go. To znaczy, że nie wszystkie uszkodzenia są niebezpieczne. 

Podejście pesymistyczne zakłada, że wszystkie uszkodzenia spowodują niemoż-
liwość przejścia systemu do stanu bezpiecznego.

W przypadku niewielkiej wiedzy o rodzajach i skutkach uszkodzeń, wybór po-
między podejściami optymistycznym i pesymistycznym jest wyborem pomiędzy 
skrajnościami. Zastosowanie podejścia optymistycznego można podważyć jako 
takie, które może pominąć niektóre rodzaje uszkodzeń niebezpiecznych. Zastoso-
wanie podejścia pesymistycznego jest bardzo surowe i w efekcie może się okazać, 
że wynikowa intensywność zagrożeń jest zbyt wysoka, aby spełnić wymagania 
normy[1]. Zdecydowano się zastosować podejście, którego wynik będzie mieścił 
się pomiędzy rozwiązaniem pesymistycznym, a optymistycznym. Nazwano je po-
dejściem optymalnym.

Warto uwzględnić w analizie, że nie wszystkie uszkodzenia są niebezpieczne. 
Wszystko zależy od aplikacji. Należy pamiętać, że nie wszystkie intensywności 
uszkodzeń są niebezpieczne. W wielu opracowaniach spotyka się ich rozbicie in-
tensywności uszkodzeń na: bezpieczne i niebezpieczne, a dalej każde z nich na 
wykrywalne i niewykrywalne (rys. 1).

Kluczem do dalszych prac jest przeprowadzenie analizy rodzajów i skutków 
uszkodzeń zgodnie z normą [1] . Korzyści płynących z tejże analizy jest wiele. 
Najważniejsze z nich, to możliwość świadomego zarządzania bezpieczeństwem 
każdego elementu w jego otoczeniu i w warunkach pracy. Analiza w przejrzysty 
sposób porządkuje rodzaje uszkodzeń elementów, które są inherentnie bezpieczne 
oraz takie, które wymagają testowania.
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Rys. 1. Różne rodzaje intensywności uszkodzeń

l
sd
 – całkowita intensywność uszkodzeń bezpiecznych wykrywalnych,

l
su
 – całkowita intensywność uszkodzeń bezpiecznych niewykrywalnych,

l
dd

 – całkowita intensywność uszkodzeń niebezpiecznych wykrywalnych,
l

du
 – całkowita intensywność uszkodzeń niebezpiecznych niewykrywalnych.

Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń ujawniła, że uszkodzenia niebezpiecz-
ne, które mogą pojawić się podczas pracy systemu można podzielić na:

1. Uszkodzenia inherentnie bezpieczne – dalej oznaczane jakoi – z nimi jest 
związana intensywność uszkodzeń niebezpiecznych wykrywanych inhe-
rentnych ddi.

2. Uszkodzenia wykrywane testami przez każdy kanał – dalej oznaczane ja-
kot – z nimi jest związana intensywność uszkodzeń niebezpiecznych wy-
krywanych testem ddt.

3. Uszkodzenia wykrywane podczas przejazdu przez sąsiedni kanał – dalej 
oznaczane jako p – z nimi jest związana intensywność uszkodzeń niebez-
piecznych wykrywanych podczas przejazdu ddp.

4. Uszkodzenia niewykrywalne – dalej oznaczane jako u – z nimi jest zwią-
zana intensywność uszkodzeń niebezpiecznych niewykrywanych du.

Cztery powyższe kategorie są widoczne w arkuszu (tab. 1). Na jego pod-
stawie można powiedzieć, że uszkodzenia niebezpieczne wykrywalne dzielą się 
w rzeczywistości jak na rys. 2.

Takie uszczegółowienie pozwala łatwiej zarządzać zabezpieczeniem konkret-
nego elementu, ale komplikuje obliczenie wynikowej intensywności zagrożeń 
HR. 
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Tabela 1. Widok arkusza z różnymi rodzajami wykrywania uszkodzeń

Rys. 2. Dekompozycja rodzajów uszkodzeń niebezpiecznych wykrywalnych

4. Obliczenie czasu ujawniania usterek pojedynczych

Norma [1] zaleca, aby łączny czas wykrycia i blokowania t
sf
 w przypadku poje-

dynczych defektów w odpowiednich obiektach nie przekraczał wartości:

 (1)

gdzie: k = 1 dla systemów o architekturze 2 z 2, zaś a jest to suma intensyw-
ności uszkodzeń wszystkich elementów dla jednego kanału przetwarzania.

Należy traktować wynikowyczas jako najdłuższy z możliwych, wiedząc że znaczna 
większość uszkodzeń elementów jest wykrywana w czasie rzędu kilku sekund lub minut. 
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5. Jak policzyć THR?

Intensywność zagrożeń HR można obliczyć w oparciu o wzór A.1 normy[1]:

 (2)

Współczynnik bezpiecznego wyłączenia SDR jest określony następującą za-
leżnością:

 (3)

gdzie: T oznacza czas między dwoma kolejnymi testami.

Przypadek opisany w normie jest o tyle idealny, że nie uwzględnia różnych cza-
sów wykrywania usterek oraz nie zawiera intensywności zagrożeń pochodzących 
od uszkodzeń niewykrywalnych.

W rzeczywistości, różna dynamika przetwarzania sygnałów powoduje, że dla 
różnych elementów, których usterki są wykrywalne, mamy różne czasy testowania 
i, co za tym idzie, różne wartości współczynnika bezpiecznego wyłączenia SDR. 
Warto zatem grupować elementy o takim samym współczynniku bezpiecznego 
wyłączenia SDR, następnie policzyć HR dla grup i wyniki sumować.

Na potrzeby analizy systemu UniAC1 należało przede wszystkim rozszerzyć 
powyższy wzór o intensywności uszkodzeń niebezpiecznych niewykrywalnych:

 (4)

a po uszczegółowieniu analizą rodzajów i skutków uszkodzeń rozbić HR
DD

 na ko-
lejne trzy rodzaje uszkodzeń, więc można zapisać, że:

 (5)

Część HR
DD

 wzoru będzie pogrupowana na różne grupy (i) zależne od czasu 
wykrywania usterek. W efekcie można zapisać, że:

 (6)

gdzie: 
HRDU – intensywność zagrożeń pochodząca od uszkodzeń niebezpiecznych 

i niewykrywalnych,
HRDD – intensywność zagrożeń pochodząca od uszkodzeń niebezpiecznych 

i wykrywalnych,
lDD1i – całkowita intensywność uszkodzeń i-tej grupy kanału przetwarzającego 

1, wykrytych podczas testowania i/lub przejazdu taboru w h-1,
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lDD2i – całkowita intensywność uszkodzeń i-tej grupy kanału przetwarzającego 
2, wykrytych podczas testowania i/lub przejazdu taboru w h-1,

lDU – całkowita intensywność uszkodzeń niebezpiecznych i niewykrywalnych,
SDR

1i
 – współczynnik bezpiecznego wyłączenia i-tej grupy dla kanału przetwa-
rzającego 1, w h-1,

SDR
2i
 – współczynnik bezpiecznego wyłączenia i-tej grupy dla kanału przetwa-
rzającego 2, w h-1.

6. Wnioski

Otrzymane wyniki pokazują jak obliczyć intensywność zagrożeń dla złożonego 
systemu elektronicznego. Z punktu widzenia praktycznej aplikacji udało się opra-
cować podejście optymalne, korzystniejsze od podejścia pesymistycznego. Pierw-
szą korzyścią jest uporządkowanie rodzajów i skutków uszkodzeń oraz uszczegó-
łowienie tych obszarów, które wymagają testowania – zarządzanie uszkodzeniami 
elementu elektronicznego w jego warunkach pracy staje się czytelne i relatywnie 
proste. Po drugie, czytelne i łatwe zarządzanie uszkodzeniami stwarza możliwość 
optymalizowania poziomu ryzyka. Producent może zacząć zadawać sobie pytania, 
ile bezpieczeństwo kosztuje i precyzyjnie lokować lepsze (droższe) zabezpieczenia 
tak, aby otrzymać największą korzyść z dodatkowo wydanych pieniędzy. Po trze-
cie, otrzymana wynikowa wartość intensywności zagrożeń jest bliższa rzeczywistej, 
dzięki pominięciu uszkodzeń nieistotnych bądź nierealnych z punktu widzenia 
analizy.Co najważniejsze, analiza przeprowadzona w taki sposób również spełnia 
wymagania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL4.
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4.	 W	doborze	recenzentów	stosuje	się	model,	w	którym	autor	i	recenzenci	nie	znają	swo-
ich	tożsamości	(tzw.	„double-blind review proces”).

5.	 W	szczególnych	przypadkach	niemożności	dostosowania	się	do	powyższej	zasady	(wą-
ska	problematyka	artykułu,	brak	dużej	 liczby	potencjalnych	 recenzentów)	 recenzent	
pochodzący	z	tej	samej	jednostki	będzie	podpisał	deklarację	o	niewystępowaniu	kon-
fliktu	interesów.	Za	konflikt	interesów	będzie	się	uznawać	zachodzące	między	recen-
zentem	a	autorem:
•	 bezpośrednie	relacje	osobiste	(pokrewieństwo,	związki	prawne,	konflikt),
•	 relacje	podległości	zawodowej,
•	 bezpośrednia	współpraca	naukowa	w	ciągu	ostatnich	dwóch	 lat	poprzedzających	
przygotowanie	recenzji.

6.	 Recenzja	ma	formę	pisemną	i	kończy	się	jednoznacznym	wnioskiem,	co	do	dopuszczenia	
artykułu	do	publikacji	bez	zmian,	dopuszczenia	artykułu	do	publikacji	po	uwzględnieniu	
uwag	zawartych	w	recenzji	lub	jego	odrzucenia.

7.	 Zasady	kwalifikowania	publikacji	do	druku	w	wyniku	recenzji:
•	 oryginalność	publikacji	w	zaproponowanej	metodzie	rozwiązania	problemu,	w	zastoso-
waniu	nowych	ujęć	teoretycznych	problemu	lub	w	przedstawieniu	interesującego	syn-
tetycznego	spojrzenia	na	pewną	dziedzinę	badań,

•	 poprawność	terminologiczna	zastosowana	w	publikacji,
•	 poprawność	stylistyczna	i	językowa	publikacji,
•	 trafny	i	wystarczający	dobór	literatury,
•	 właściwy	dobór	materiału	ilustracyjnego.

8.	 Nazwiska	recenzentów	poszczególnych	publikacji	nie	będą	ujawniane	w	kolejnych	nu-
merach	 czasopisma;	 lista	 recenzentów	 będzie	 podana	 do	 publicznej	 wiadomości	 raz	
w	roku.

Informacja o zabezpieczeniu przed zjawiskiem ghostwriting
Zjawisko	 ghostwriting	występuje	wówczas,	 gdy	ktoś	wniósł	 istotny	wkład	w	powstanie	

publikacji,	bez	ujawnienia	swojego	udziału	jako	jeden	z	autorów	lub	bez	wymienienia	jego	roli	
w	podziękowaniach	zamieszczonych	w	publikacji.	
Zjawisko	guest authorship (honorary authorship)	występuje	wówczas,	gdy	udział	autora	jest	

znikomy	lub	w	ogóle	nie	miał	miejsca,	a	pomimo	to	jest	autorem	lub	współautorem	publikacji.
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Aby	przeciwdziałać	przypadkom	ghostwriting	i	guest authorship	Redakcja	Zeszytów	Nauko-
wo-Technicznych	Stowarzyszenia	Inżynierów	i	Techników	Komunikacji	Oddział	w	Krakowie	
wdraża	poniższe	rozwiązania:
1.	 Redakcja	wymaga	od	autorów	publikacji	ujawnienia	wkładu	poszczególnych	autorów	
w	powstanie	publikacji	(z	podaniem	ich	afiliacji	oraz	kontrybucji,	tj.	informacji,	kto	jest	
autorem	koncepcji,	założeń,	metod,	protokołu,	itp.	wykorzystywanych	przy	przygoto-
waniu	publikacji),	przy	czym	główną	odpowiedzialność	będzie	ponosić	autor	zgłaszają-
cy	opracowanie.

2.	 Redakcja,	począwszy	od	numeru	1/2012,	wyjaśnia	w	Informacji	dla	Autorów,	że	gho-
stwriting	 i	guest authorship	 są	przejawem	nierzetelności	naukowej,	 a	wszelkie	wykryte	
przypadki	będą	demaskowane,	włącznie	z	powiadomieniem	odpowiednich	podmiotów	
(instytucje	zatrudniające	autorów,	towarzystwa	naukowe,	stowarzyszenia	edytorów	na-
ukowych	itp.).

3.	 Redakcja	wymaga	od	Autorów	informacji	o	źródłach	finansowania	publikacji,	wkładzie	in-
stytucji	naukowo-badawczych,	stowarzyszeń	i	innych	podmiotów	(„financial disclosure”).

4.	 Redakcja	dokumentuje	wszelkie	przejawy	nierzetelności	naukowej,	zwłaszcza	łamania	
i	naruszania	zasad	etyki	obowiązujących	w	nauce.

Przygotowanie tekstów do druku
•	 Tekst	powinien	być	napisany	w	edytorze	WORD	czcionką	Times	New	Roman	o	roz-
miarze	12	pt,	odstęp	między	wierszami	pojedynczy,	do	rozpoczęcia	akapitu	stosować	
pojedynczy	„Tab”,	a	nie	spacje.

•	 Nie	należy	stosować	więcej	niż	jednej	spacji	między	wyrazami	i	ręcznego	dzielenia	wy-
razów.

•	 Ilustracje	 należy	 przesyłać	 jako	 oddzielne	 pliki:	 *.tif,	 *.pdf	 lub	 *.jpg	 (rozdzielczość	
300dpi),	w	odpowiednich	miejscach	w	tekście	należy	zamieścić	podpisy.

•	 Wzory	matematyczne	proszimy	wykonywać	w	miarę	możliwości	w	programie	„math-
type”.

•	 Zamieszczenie	materiału	ilustracyjnego	powinno	spełniać	wymogi	prawa	autorskiego	
(do	artykułu	należy	dołączyć	oświadczenie).

•	 Wszystkie	rysunki,	fotografie	i	tabele	powinny	mieć	numer	i	podpis.
•	 Rysunki,	wykresy	i	tabele	powinny	być	przygotowane	w	technice	czarno-białej.
•	 Prosimy	Autorów	artykułów	o	podanie	stopni	i	tytułów	naukowych,	afiliacji	(miejsce	
pracy),	adresu	pocztowego,	telefonu,	adresów	mailowych.

•	 W	przypadku,	gdy	jest	więcej	niż	jeden	Autor,	w	przypisie	do	polskiego	tytułu	należy	
określić	procentowy	wkład	Autorów	w	publikację.

•	 Pełny	tekst	nie	powinien	przekroczyć	16	stron	wraz	z	tabelami,	zdjęciami	i	rysunkami.
•	 Na	końcu	artykułu	prosimy	o	zamieszczenie	streszczenia	artykułu	i	kilku	słów	kluczo-
wych	(minimum	trzy)	oraz	tłumaczeń	tytułu	artykułu,	streszczenia	i	słów	kluczowych	
na	język	angielski.

•	 Artykuły	nie	mogą	zawierać	cech	i	elementów	komercyjnych.
•	 Pliki	mogą	być	spakowane	przy	pomocy	programów	RAR	lub	ZIP.
•	 Tekst	proszę	dostarczać	w	postaci	pliku	na	CD	lub	mailem.
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SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH 
W KWARTALNIKU 

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE 
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 

KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W KRAKOWIE 
W 2015 ROKU

POLITYKA PARKINGOWA W MIASTACH
 Zeszyt nr 1(105)

Lp. Autorzy, tytuł artykułu Nr Strony

1
Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Magdalena Rezwow-Mosakowska, 
Wpływ lokalizacji parkingów P+R przy stacjach kolejowych na wielkości 
obszarów oddziaływania

1(105) 7 - 16

2 Krzysztof Drabek, Ceny usług parkingowych w centrach dużych miast 
europejskich 1(105) 17 – 26

3 Kazimierz Jamroz, Jacek Oskarbski, Lucyna Gumińska, Jacek Zarembski, 
Wyniki badań parkingowych w obszarze Śródmieścia Gdyni 1(105) 27 – 38

4 Aneta Kostelecka, Badanie wybranych cech parkowania w polskich miastach 1(105) 39 - 50

5 Caroline Kubala, Tomasz Kulpa, Analiza wpływu rozszerzenia strefy płatnego 
parkowania w Krakowie na zachowania kierowców 1(105) 51 – 60

6 Vitalii Naumov, Określenie optymalnej pojemności parkingu na podstawie 
analiz symulacyjnych 1(105) 61 – 70

7
Agnieszka Owczarzak – Trzebiatowska, Błażej Nitschke, Sławomir Idziak, 
Efektywność i skuteczność funkcjonowania strefy płatnego parkowania poprzez 
jej uszczelnienie na przykładzie SPP w Poznaniu

1(105) 71 – 84

8 Alexander Rossolov, Analiza lokalizacji parkingów buforowych na przykładzie 
dużego miasta 1(105) 85 – 92

9 Andreas Schuster, Propozycja metodyki oceny jakościowej parkingów 
kubaturowych 1(105) 93 – 106

10 Andrzej Szarata, Rola pozyskiwania danych w kontekście funkcjonowania 
stref płatnego parkowania 1(105) 107 - 118

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
W TRANSPORCIE SZYNOWYM. CZĘŚĆ I: DROGA KOLEJOWA
Zeszyt nr 2 (106) 

Lp. Autorzy, tytuł artykułu Nr Strony

1 Henryk Bałuch, Julian Bałuch, Czas pracy szyn pękniętych 2(106) 7 - 16

2 Roman Bogacz, Zagadnienia drgań samowzbudnych i wzbudzanych 
kinematycznie w kolejnictwie 2(106) 17 - 30

3 Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny, Charakterystyka zużyć, wad i 
uszkodzeń szyn w torach tramwajowych 2(106) 31 - 46

4 Lucjan Janas, Badania wibroakustyczne mostu blachownicowego 2(106) 47 - 60
5 Zbigniew Kędra, Syntetyczne wskaźniki oceny stanu toru 2(106) 61 - 72

6
Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Kamila Szwaczkiewicz, Analityczna 
weryfikacja dokładności komercyjnych programów komputerowych 
wspomagających projektowanie układów geometrycznych toru

2(106) 73 – 88
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7
Cezary Kraśkiewicz, Cezary Lipko, Wojciech Oleksiewicz, Artur Zbiciak, 
Parametry charakteryzujące wibroizolacyjne maty podpłytowe stosowane w 
konstrukcji dróg szynowych i metody ich badania

2(106) 89 - 114

8 Ewelina Kwiatkowska, Wpływ zastosowania wibroizolacji w 
podrozjazdnicach na rozjazd 2(106) 115 - 122

9 Radosław Mazurkiewicz, Certyfikowanie rozjazdów kolejowych w świetle 
nowych TSI Infrastruktura 2(106) 123 – 132

10 Marek Nowak, Igor Lyasota, Józef Gawlik, Mariusz Hebda, Wykorzystanie 
metody emisji akustycznej w badaniach węzła stalowego mostu kolejowego 2(106) 133 - 144

11 Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski, Granice przydatności stosowania 
modułów odkształcenia w procesie przebudowy podtorza 2(106) 145 – 158

12 Juliusz Sołkowski, Efektywność wibroizolacji nawierzchni kolejowej w ujęciu 
analitycznym 2(106) 159 – 176

13
Krzysztof Stypuła, Barbara Kożuch, Interpretacja wyników pomiarów 
w budynkach drgań wywołanych przejazdami pociągów metra na odcinku 
„bielańskim”

2(106) 177 – 190

14 Kazimierz Towpik, Nawierzchnie dróg kolejowych dużych prędkości. 
Problemy wyboru konstrukcji 2(106) 191 - 198

15
Andrzej Uznański, Przyjmowanie do zasobu Kolejowych Ośrodków 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operatów z pomiarów 
satelitarnych

2(106) 199 - 214

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
W TRANSPORCIE SZYNOWYM. CZĘŚĆ II: STEROWANIE RUCHEM 
KOLEJOWYM, TRANSPORT SZYNOWY
Zeszyt nr 3 (107) 

Lp. Autorzy, tytuł artykułu Nr Strony

1 Renata Barcikowska, Andrzej Żurkowski, Innowacyjność w transporcie 
szynowym – szanse i zagrożenia 3(107) 7 – 16

2
Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Anton Pashkevich, Znaczenie oferty 
przewozowej w kształtowaniu ruchu pasażerskiego na przykładzie kolejowej 
linii aglomeracyjnej na trasie Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia

3(107) 17 – 32

3
Tomasz Czauderna, Michał Maniowski, Optymalizacja właściwości 
dynamicznych układu napędowego ze sprzęgłami 4-cięgłowymi w tramwaju 
niskopodłogowym

3(107) 33 – 42

4 Janusz Dyduch, Roman Pniewski, Badania eksploatacyjne a bezpieczeństwo 
systemów sterowania ruchem kolejowym 3(107) 43 - 48

5 Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek, Metody zapobiegania 
przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych 3(107) 49 – 58

6 Jan Gertz, Paweł Okrzesik, Wyposażenie pracowni laboratorium inżynierii 
ruchu kolejowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 3(107) 59 - 68

7
Juliusz Karolak, Marek Wilga, Propozycja zastosowania na sieci 
PKP przedwskaźnika informującego o zwiększeniu prędkości jazdy z 
uwzględnieniem systemu ETCS

3(107) 69 - 78

8 Andrzej Kochan, System pokładowy w modelu warstwowym systemu 
kierowania i sterowania ruchem kolejowym 3(107) 79 – 88

9
Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda, Sławomir Mikrut, Krystian 
Pyka, Regina Tokarczyk, Wdrożenie systemu do pomiaru skrajni linii 
kolejowych oraz systemu zarządzania kodyfikacją linii kolejowych

3(107) 89 – 102

10 Andrzej Massel, Ewolucja czasów przejazdu w relacjach 
międzyaglomeracyjnych w Polsce 3(107) 103 – 112
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11 Witold Olpiński, Znaczenie niezawodności człowieka dla zapewnienia 
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych 3(107) 113 – 132

12 Michał Urbaniak, Roksana Licow, Wybrane aspekty wpływu modernizacji i 
rewitalizacji infrastruktury kolejowej na środowisko 3(107) 133 – 146

13 Wiesław Zabłocki Wybrane zagadnienia formalizacji systemów srk 3(107) 147 - 156

14
Iwona Zwierzyk-Klimek, Anna Romanowicz, Paweł Obrzut, Wybrane 
aspekty rozwoju regionalnego transportu kolejowego na przykładzie 
Województwa Małopolskiego

3(107) 157 - 172

Alfabetyczny wykaz autorów w 2015 roku
Lp.  Nazwisko i imię Nr Strony
1 Bałuch Henryk 2(106) 7 - 17
2 Bałuch Julian 2(106) 7 - 16
3 Barcikowska Renata 3(107) 7 – 16
4 Bogacz Roman 2(106) 17 - 30
5 Brzeziński Andrzej 1(105) 7 - 16
6 Chrostowski Piotr 2(106) 73 – 88
7 Ciastoń-Ciulkin Aleksandra 3(107) 17 – 32
8 Czauderna Tomasz 3(107) 33 – 42
9 Drabek Krzysztof 1(105) 17 - 26
10 Dybicz Tomasz 1(105) 7 – 16
11 Dyduch Janusz 3(107) 43 - 48
12 Garlikowska Magdalena 3(107) 49 – 58
13 Gawlik Józef 2(106) 133 - 144
14 Gertz Jan 3(107) 59 - 68
15 Gondek Piotr 3(107) 49 – 58
16 Grulkowski Sławomir 2(106) 31 - 46
17 Gumińska Luczna 1(105) 27 - 38
18 Hebda Mariusz 2(106) 133 - 144
19 Idziak Sławomir 1(105) 71 – 84
20 Jamroz Kazimierz 1(105) 27 – 38
21 Janas Lucjan 2(106) 47 - 60
22 Karolak Janusz 3(107) 69 - 78
23 Kędra Zbigniew 2(106) 61 - 72
24 Koc Władysław 2(106) 73 – 88
25 Kochan Andrzej 3(107) 79 – 88
26 Kostelecka Aneta 1(105) 39 – 50
27 Kożuch Barbara 2(106) 177 – 190
28 Kraśkiewicz Cezary 2(106) 89 - 114
29 Kubala Caroline 1(105) 51 – 60
30 Kulpa Tomasz 1(105) 51 – 60
31 Kwiatkowska Ewelina 2(106) 115 - 122
32 Leszczewicz Zbigniew 3(107) 89 – 102
33 Licow Roksana 3(107) 133 – 146
34 Lipko Cezary 2(106) 89 - 114
35 Lyasota Igor 2(106) 133 - 144
36 Maniowski Michał 3(107) 33 – 42
37 Massel Andrzej 3(107) 103 – 112
38 Mazurkiewicz Radosław 2(106) 123 – 132
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39 Mikrut Sławomir 3(107) 89 – 102
40 Naumov Vitalii 1(105) 61 - 70
41 Nitschke Błażej 1(105) 71 – 84
42 Nowak Marek 2(106) 133 - 144
43 Obrzut Paweł 3(107) 157 - 172
44 Okrzesik Paweł 3(107) 59 - 68
45 Oleksiewicz Wojciech 2(106) 89 - 114
46 Olpiński Witold 3(107) 113 – 132
47 Oskarbski Jacek 1(105) 27 – 38
48 Owczarzak – Trzebiatowska Agnieszka 1(105) 71 – 84
49 Pashkevich Anton 3(107) 17 – 32
50 Pawłowski Michał 2(106) 145 – 158
51 Pniewski Roman 3(107) 43 - 48
52 Pyka Krystian 3(107) 89 – 102
53 Rezwow – Mosakowska Magdalena 1(105) 7 – 16
54 Romanowicz Anna 3(107) 157 - 172
55 Rossolov Aleksander 1(105) 85 - 92
56 Schuster Andreas 1(105) 93 -106
57 Siewczyński Łucjan 2(106) 145 – 158
58 Sołkowski Juliusz 2(106) 159 – 176
59 Stypuła Krzysztof 2(106) 177 – 190
60 Szarata Andrzej 1(105) 107 - 118
61 Szwaczkiewicz Kamila 2(106) 73 – 88
62 Tokarczyk Regina 3(107) 89 – 102
63 Towpik Kazimierz 2(106) 191 - 198
64 Urbaniak Michał 3(107) 133 – 146
65 Uznański Andrzej 2(106) 199 - 214
66 Warda Agnieszka 3(107) 89 – 102
67 Wilga Marek 3(107) 69 - 78
68 Yarbski Jacek 1(105) 27 - 38
69 Zabłocki Wiesław 3(107) 147 - 156
70 Zariczny Jerzy 2(106) 31 - 46
71 Zbiciak Artur 2(106) 89 - 114
72 Zwierzyk-Klimek Iwona 3(107) 157 - 172
73 Żurkowski Andrzej 3(107) 7 – 16

Alfabetyczny wykaz recenzentów w 2015 roku
Marek Bauer Piotr Kozioł Sjoerd Stienstra
Mirosława Bazarnik Tomasz Kulpa Michał Strach
Roman Bogacz Marek Krużyński Wiesław Starowicz
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Publikacje 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddziału w Krakowie:

1 Modernizacja Alej Trzech Wieszczów w Krakowie. Problem techniczny i ekonomiczny (1983, s. 132)
2 Informatyka na usługach Służby Ruchu na przykładzie Południowej DOKP (1983, s. 42)
3 Wykorzystanie materiałów miejscowych dla potrzeb drogownictwa w Makroregionie Południowo-Wschod-

nim Polski (1983, s. 63)
3 bis  Program doraźnych przedsięwzięć dla usprawnienia komunikacji w Tarnowie (1983, s. 36)
4 Modelowanie sieci transportu kolejowego (1983, s. 217)
5 Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny (1984, s. 133)
6 Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny. Część II (1984, s. 148)
7 Betony cementowe w budownictwie drogowym i mostowym (1985, s. 84)
8 Problemy komunikacyjne Krakowa. Organizacja ruchu w Śródmieściu (1985, s. 131)
9 Stan aktualny i kierunki badań w zakresie zastosowań informatyki w transporcie kolejowym (1986, 

s. 118)
10 Nowe technologie w budownictwie drogowym (1987, s. 92)
11 Prognozowanie przewozów. Metody i zastosowania (1987, s. 31)
12 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1987, s. 156)
12 bis Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym. Część II (1987, s. 154)
13 III Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1988, s. 228)
14 Wykorzystanie badań laboratoryjnych do sterowania jakością robót drogowych (1988, s. 123)
15 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1989, s. 207)
16 IV Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1989, s. 203)
17 Racjonalizatorzy SITK na rzecz Miasta Krakowa (1989, s. 30)
18 V Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1990, s. 174)
19 VI Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1991, s. 88)
20 Problemy mostownictwa w regionie Krakowskim (1992, s. 135)
21 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska 

SITK (1992, s. 388)
22 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska 

SITK (1992, s. 322)
23 Informatyka w kolejnictwie (1992, s. 178)
24 Modelowanie procesów przewozowych i ładunkowych w transporcie (1992, s. 376)
25 Racjonalizacja zużycia energii w procesie przewozowym PKP (1993, s. 240)
26 Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskiej (1993, s. 262)
27 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1993, s. 208)
28 Problemy zarządzania transportem (1993, s. 228)
29 Diagnostyka nawierzchni szynowej i podtorza (1993, s. 150)
30 Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce (1994, s. 240)
31 Transport kombinowany – uwarunkowania i możliwości (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1, 1994, s. 260)
32 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Na-

ukowo-Techniczny 2, 1994, s. 500)
33 Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w latach 1990-

1993 (sprawozdanie kadencyjne) (Materiały Różne 1, 1994, s. 144)
34 Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi (Zeszyt Naukowo-Techniczny 3, 1994)
35 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Na-

ukowo-Techniczny 4, 1995, s. 242)
36 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 5, 1995, s. 212)
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37 Problemy administracyjne, techniczne i prawne w utrzymaniu dróg lokalnych miejskich (Zeszyt Naukowo-
-Techniczny 6, 1995, s. 164)

38 Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 7, 
1995, s. 340)

39 Tradycja i przyszłość komunikacji zbiorowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 8, 1995, s. 302)
40 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Krakowie – wczoraj – dziś – jutro (Materiały 

Różne 2, 1995, s. 136)
41 Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 9, 1995, s. 214)
42 Obsługa transportowa aglomeracji miejskich i ruchu lokalnego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 10, 1996, 

s. 244)
43 Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska 

SITK (Monografia 2, 1996, s. 360)
44 Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 3, 1996, s. 212)
45 Problemy transportowe związane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 11, 1996, s. 256)
46 Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 12, 1996, s. 124)
47 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 13, 1996, s. 168)
48 Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 14, 1996, s. 286)
49 Mieczysław Barbacki. 1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji 

w Krakowie (Monografia 3, 1996, s. 208)
50 Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 15, 1996, 

s. 240)
51 Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 16, 1997, 

s. 254)
52 Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 17, 1997, s. 188)
53 Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 18, 1997, s. 148)
54 Prezentacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym – konstrukcja i eksploatacja 

(Zeszyt Naukowo-Techniczny 19, 1997, s. 80)
55 Transport kombinowany (Zeszyt Naukowo-Techniczny 20, 1997, s. 260)
56 Problemy zarządzania i utrzymania dróg na obszarach gmin (Zeszyt Naukowo-Techniczny 21, 1997, s. 192)
57 Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 22, 1997, s. 220)
58 Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach 

1946-1995. Zarys działalności (Monografia 4, 1998, s. 320)
59 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997 (Materiały Różne 4, 1998, 

s. 44)
60 Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów – stan obecny i perspektywy rozwoju (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 23, 1998, s. 104)
61 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 24, 1998, s. 244)
62 Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 25, 1998, s. 194)
63 Nowe technologie w utrzymaniu ulic (Zeszyt Naukowo-Techniczny 26, 1998, s. 112)
64 Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 27, 1998, s. 296)
65 Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 28, 1998, 

s. 348)
66 Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 5, 1999, s. 268)
67 Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci (Monografia 4, 1999, s. 132)
68 Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (Zeszyt Naukowo-Techniczny 29, 1999, 

s., 400)
69 Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 30, 1999, s. 168)
70 Doświadczenia w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych gazem ziemnym (Zeszyt Naukowo-Tech-

niczny 31, 1999, s. 92)
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71 Andrzej Rudnicki. Jakość komunikacji miejskiej (Monografia 5, 1999, s. 384)
72 Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

32, 1999, s. 144)
73 Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich – synteza wyników (Monografia 

6, 1999, s. 128)
74 Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ) (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 33, 1999, s. 176)
75 Materiały Seminarium Targów Drogownictwa DROGPOL’2000 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 34, 2000, 

s. 104)
76 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 35, 2000, s. 306)
77 Transport w rozwoju regionów (Zeszyt Naukowo-Techniczny 36, 2000, s. 482)
78 Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 37, 2000, s. 282)
79 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 38, 2000, s. 210)
80 Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim (Monografia 7, 2000, s. 112)
81 Transport 2000 - Kongres SITK Kraków - Zakopane 14-16.IX.2000 - Referaty Kongresowe (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 39, 2000, s. 444)
82 Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 8, 2000, 

s. 108)
83 Aktualne problemy zarządzania drogami (Zeszyt Naukowo-Techniczny 40, 2000, s. 108)
84 Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 41, 2000, s. 294)
85 Kolejarz z uśmiechem. Oprac. Jerzy Hydzik (Materiały Różne 6, 2000, s. 84)
86 Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 

2001, s. 296)
87 XV Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

42, 2001, s. 232)
88 Bezpieczeństwo na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 43, 2001, s. 154)
89 Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane (Zeszyt Naukowo-Techniczny 44, 2001, s. 76)
90 Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 9, 2001, 

s. 154)
91 Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 2001, s. 180)
92 Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 46, 2002, s. 466)
93 Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych 

(Zeszyt Naukowo-Techniczny 47, 2002, s.184)
94 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 (Materiały Różne 7, 2002,  

s. 124)
95 Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 48, 2002, s. 108)
96 XVI Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

49, 2002, s. 240)
97 Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 50, 2002, s. 254)
98 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 10, 2002, s. 592)
99 Międzynarodowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 11, 2002. s. 280)
100 Historia i ochrona zabytków w transporcie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 51, 2002, s. 440)
101 Problematyka powodziowa w mostownictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 52, 2002, s. 268)
102 Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym (Zeszyt Nauko-

wo-Techniczny 53, 2002, s. 442)
103 Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów 
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norm ISO (Zeszyt Naukowo-Techniczny 54, 2002, s. 276)
104 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 12, 2003, s. 636)
105    XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 55, 2003, s. 276)
106 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 56, 2003, s. 388)
107 Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transportowym po integracji z Unią Europejską 

(Zeszyt Naukowo-Techniczny 57, 2003, s. 152)
108 Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 58, 2003, s. 488)
109 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 59, 2003, 

s. 304)
110 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 60, 2004, s. 136)
111 Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim 

rynku kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 61, 2004, s. 168)
112 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

62, 2004, s.328)
113 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 63, 

2004, s. 232)
114 XVIII Dni Technika w Małopolsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 64, 2004, s. 208)
115 Zarządzanie ruchem na drogach - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 65, 

2004, s. 340)
116 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 13, 2004. s. 716)
117 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 66, 2004, 

s. 320)
118 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

67, 2005, s. 418)
119 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 68, 

2005, s.280)
120 Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 69, 2005, s. 142)
121 Technologie naprawy toru kolejowego z zastosowaniem nowoczesnych maszyn – XX-lecie Zakładu Maszyn 

Torowych w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 70, 2005, s.192)
122 Zabytkowe obiekty techniki transportowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 71, 2005, s. 268)
123 XX Małopolskie Dni Technika (Zeszyt Naukowo-Techniczny 72, 2005, s. 226)
124 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 73, 2005, 

s. 332)
125  Zabytki transportu - potencjał kulturowy i turystyczny (Zeszyt Naukowo-Techniczny 74, 2005, s. 266)
126 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005 (Materiały Różne 8, 2006, 

s. 176)
127 Krajowy transport drogowy (Monografia 14, 2006, s. 716) 
128 Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 75, 2006, s. 120)
129 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 15, 2006, s. 396)
130 Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 76, 2006, s. 124)
131 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

77, 2006, s. 188)
132 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 78, 2006, 

s. 420)
133 Inwestycje w drogownictwie - przygotowanie, realizacja i nadzór (Zeszyt Naukowo-Techniczny 79, 2007, 

s. 324)
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134 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 80, 2007, s. 266)
135 Technika w transporcie - historia i zabytki (Zeszyt Naukowo-Techniczny 81, 2007, s. 520)
136 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 82, 2007, 

s. 300)
137 Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 83, 2007, s. 370)
138 Krajowy transport drogowy (Monografia 16, 2008, s. 768)
139 Wiersze Władysława Dobrzańskiego - Tomik Jubileuszowy (Materiały Różne 9, 2008, s. 56)
140 Problemy transportu związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 (2008, s. 186)
141 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

85, 2008, s. 328)
142 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 86, 2008, 

s. 356)
143 XXII Małopolskie Dni Technika - Zarządzanie siecią drogową (Zeszyt Naukowo-Techniczny  87, 2009, 

s. 154)
144 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 88, 2009, s. 470)
145 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 17, 2009, s. 408)
146 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

89, 2009, s. 360)
147 System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych 

w Polsce (Monografia 18, 2009, s. 248)
148 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 90, 2009, s.320)
149 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 91, 2009, 

s. 676)
150 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2006-2009 (Materiały Różne 10, 

2010, s. 168)
151 Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje (Zeszyt Naukowo-Techniczny 92, 2010, s. 364)
152 Kompleksowe badania ruchu - teoria i praktyka - doświadczenia miast polskich (Zeszyt Naukowo-Tech-

niczny 93, 2010, s. 212)  
153 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 94, 2010, s. 404)
154 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 95, 2010, 

s. 694)
155 Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach (Monografia 19, 2010, 

s. 344)
156 Krajowy transport drogowy (Monografia 20, 2011, s. 884)
157 Na transportowym szlaku. Zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 11, 2011, s. 208)
158 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

96, 2011, s. 706)
159 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(97), 2012, s. 280)
160 Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu (2012, s. 432)
161 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(98), 2012, s. 312)
162 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Materiały konferencji, 2012,  

s. 88)
163 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

3(99), 2012, s. 408)
164 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(100), 2013, s. 316)
165 Drogi kolejowe 2013 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(101), 2013, s. 384)
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