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Streszczenie. Współczesne aglomeracje stoją w obliczu wielu problemów, w tym transportowych, związanych z suburbanizacją i rosnącą mobilnością mieszkańców. Kongestia na drogach
i jej skutki to wyzwanie dla organizatorów transportu w obszarach zurbanizowanych dla tworzenia takich rozwiązań, które będą mogły realnie konkurować z intensywnie rozwijającym się
transportem indywidualnym. Duże znaczenie w tym zakresie przypisuje się wysoce konkurencyjnym i sprawnym usługom transportu zbiorowego, w szczególności kolei aglomeracyjnej. W artykule
przedstawiono opis czynników kształtujących konkurencję połączenia kolejowego w przewozach
aglomeracyjnych na przykładzie korytarza transportowego Kraków – Wieliczka. W pierwszej
części artykułu dokonano charakterystyki obecnej oferty usług transportowych w poszczególnych
podsystemach transportu zbiorowego, uwzględniając w szczególności czas i koszt przejazdu, częstotliwość i regularność kursowania, dostępność czasową. W drugiej części artykułu przedstawiono
natomiast hierarchizację czynników wpływających na konkurencyjność usług kolejowych w oparciu
o wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród pasażerów połączenia kolejowego, funkcjonującego w analizowanym korytarzu transportowym oraz ich preferencje w zakresie zmiany środka
transportu.
Słowa kluczowe: kolej aglomeracyjna, transport miejski, transport w aglomeracji, oferta
przewozowa, konkurencyjność systemów transportowych

1. Wprowadzenie
Konkurencja polega na rywalizacji pomiędzy uczestnikami w dążeniach do
analogicznych celów. Jest to zatem „proces, za pomocą którego uczestnicy rynku
dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić oferty korzystniejsze od
innych pod względem ceny, jakości lub innych cech wpływających na decyzję zawarcia transakcji” [7]. Możliwości różnych podmiotów do sprostania konkurencji,
w tym ich zasoby i potencjał, można nazwać konkurencyjnością. Konkurencyjność
w transporcie osób w aglomeracji można rozpatrywać w kontekście różnych dostawców usługi transportowej (między przedsiębiorstwami) lub/i poszczególnych
gałęzi transportu. Dla określenia przewagi konkurencyjnej na rynku usług prze1
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wozowych oraz jej kwantyfikacji niezmiernie istotne jest zidentyfikowanie czynników mających wpływ na kształtowanie się konkurencyjności. Czynniki konkurencyjności można skategoryzować na dwie podstawowe grupy [1, 9, 10]:
1. Czynniki rynkowe i pozarynkowe – związane z ofertą usługową, jej ceną
i jakością.
2. Czynniki opisujące relację usługi z otoczeniem o charakterze wewnętrznym
(związane z funkcjonowaniem i wewnętrznymi strukturami, a także procedurami przewoźników) i zewnętrznym (związane z uwarunkowaniami
prawnymi i organizacyjnymi rynku przewozów).
W artykule przedstawiono analizę konkurencyjności w oparciu o czynniki rynkowe, w szczególności związane z preferencjami pasażerów, którzy dokonując wyboru środka transportu i przewoźnika, kształtują ich pozycję.
Kolejowe przewozy o zasięgu aglomeracyjnym stanowią istotny element systemu transportowego działającego na obszarach zurbanizowanych. Zasadniczą ich
rolą jest zapewnianie sprawnego, wygodnego i bezpiecznego przenoszenia potoków pasażerskich pomiędzy centrum aglomeracji a obszarami peryferyjnymi oraz
sąsiednimi miejscowościami. Charakteryzują się wysoką częstotliwością i regularnością kursowania, obsługują zazwyczaj wszystkie pośrednie punkty wymiany pasażerów. Potoki pasażerskie na liniach aglomeracyjnych cechuje zazwyczaj
zmienność dobowa (szczyty komunikacyjne) oraz tygodniowa (mniejsze potoki
w weekendy). Najczęściej wielkość tych potoków maleje wraz z oddalaniem się
od centrum miasta. Przewozy aglomeracyjne, obok przewozów międzyaglomeracyjnych, są tym segmentem przewozów kolejowych, który będzie intensywnie się
rozwijał. Jest to głównie spowodowane bardzo wysoką konkurencyjnością wobec
innych rodzajów transportu na terenach silnie zurbanizowanych [3].
Czynniki, które podnoszą konkurencyjność kolejowych przewozów aglomeracyjnych, to:
• wzrost częstotliwości i regularności kursowania pociągów,
• budowa na najbardziej obciążonych odcinkach sieci infrastruktury kolejowej dedykowanej dla ruchu aglomeracyjnego,
• modernizacja/ zakup nowoczesnego taboru i zwiększenie jego pojemności,
• integracja infrastrukturalna punktów przesiadkowych z innymi środkami
transportu (m.in. Park&Ride i Bike&Ride),
• wewnątrz- i międzygałęziowa integracja taryfowa,
• skoordynowanie rozkładów jazdy, tras przejazdów pociągów, działań promocyjnych i informacyjnych z innymi środkami transportu [3].
Na rynku przewozów aglomeracyjnych istnieje bardzo duża konkurencja wśród
przewoźników oferujących usługi przewozowe. Oprócz popularnego w podróżach
aglomeracyjnych transportu indywidualnego, na rynku dostępne są usługi przewozowe dostarczane przez przewoźników kolejowych, publicznych czy też prywatnych. Świadczone usługi charakteryzują różne czynniki, które wpływają na
zwiększenie przewagi konkurencyjnej i wzrost popytu na przewozy. Wśród nich,
szczególną rolę odgrywają:
• punktualność,
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rytmiczność,
regularność,
czas przejazdu,
tabor,
bezpieczeństwo [13].

2. Analiza konkurencyjności ofert przewozowych na trasie Kraków –
Wieliczka
2.1. Transport indywidualny
Pomimo wielu utrudnień w ruchu związanych z wysokim zatłoczeniem drogowym oraz ograniczoną liczbą miejsc parkingowych w centrum miasta, samochód
osobowy jest popularnym środkiem transportu na trasie Kraków – Wieliczka. Średnia długość trasy pomiędzy Wieliczką a Krakowem wynosi ok. 15 km, a jej przebieg zależny jest w szczególności od źródła i celu podróży. Największy ruch samochodów osobowych pomiędzy Wieliczką a Krakowem odbywa się częściowo drogą
krajową nr 94, łączącą Zgorzelec w województwie dolnośląskim z miejscowością
Korczowa w województwie podkarpackim. Trasa ta jest alternatywą dla autostrady
A4. Według generalnego pomiaru ruchu wykonanego w 2015 roku, na odcinku drogi krajowej nr 94 między Krakowem a Wieliczką porusza się średnio 14,3
tysiąca samochodów osobowych (do tej liczby wliczane są również mikrobusy) na
dobę [14].
Cechą wyróżniającą transport indywidualny spośród innych alternatywnych
form przemieszczania się jest bezpośredniość połączenia oraz wygoda podróżowania. Ze względu jednak na dużą zmienność zatłoczenia drogowego i wiążącą się
z tym niepewność dotarcia do celu w określonym czasie, dodatkowo duże trudności z zaparkowaniem samochodu w centrum Krakowa oraz rozległą strefę płatnego
parkowania, podróż własnym samochodem staje się mało ekonomiczna oraz niejednokrotnie dłuższa niż środkiem transportu zbiorowego, często uprzywilejowanego w ruchu (np. wydzielone buspasy).
Czas przejazdu z Krakowa do Wieliczki własnym samochodem jest wysoce
zmienny w dobie i uzależniony od zatłoczenia drogowego. W warunkach swobodnego ruchu drogowego może on zająć około 20-25 minut, natomiast w czasie
trwania szczytów komunikacyjnych może przekroczyć nawet 60 minut. Tak duża
zmienność w czasie trwania podróży wiąże się również ze zmiennymi kosztami
eksploatacji pojazdów, które w warunkach zatłoczenia drogowego znacząco rosną ze względu na większe zużycie paliwa. W związku z tym, jednorazowy koszt
podróży transportem indywidualnym na przedmiotowej trasie jest bardzo trudny
do określenia, tym bardziej iż poza zmiennymi kosztami zużycia paliwa, na całkowity koszt podróży wpływają również opłaty za parkowanie w mieście, czy koszty
utrzymania pojazdu (ubezpieczenie, amortyzacja). Uwzględniając wyłącznie kosz-
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ty zużycia paliwa, szacunkowy koszt podróży między Krakowem a Wieliczką dla
transportu indywidualnego wynosi ok. 7 zł w jedną stronę2.
2.2. Publiczny transport zbiorowy
Duży udział w obsłudze ruchu aglomeracyjnego na trasie Kraków-Wieliczka
ma publiczny drogowy transport zbiorowy, w ramach którego uruchamianych jest
pięć linii autobusowych. Są to:
• linie aglomeracyjne: 204, 224, 244,
• linie aglomeracyjne przyspieszone: 301, 304.
Wszystkie z wymienionych linii aglomeracyjnych zaczynają swoją trasę w Krakowie i kończą ją w Wieliczce. Podobnie przyspieszona linia aglomeracyjna 304,
natomiast linia 301 kończy swój bieg w Niepołomicach. W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę linii obsługujących przedmiotową trasę.

Dostępność w dobie

Średnia liczba
miejsc w pojeździe

304

Średnia zęstotliwość
kursowania [min]

301

Liczba kursów
w dobie w obu
kierunkach

Borek Fałęcki – Wieliczka Kampus
Centrum JPII – Wieliczka Kampus
Czerwone Maki – Wieliczka Kampus
Dworzec Płaszów – Niepołomice
Dworzec
Dworzec Główny Zachód – Wieliczka
Kampus

Średni czas
przejazdu [min.]

Trasa

204
224
244

Liczba przystanków
na trasie (na
żądanie)

Nr linii

Tabela 1. Charakterystyka linii autobusowych publicznego transportu zbiorowego na trasie Kraków –
Wieliczka

20 (4)
23 (6)
35 (14)

40
40
55

79
17
78

28
85
29

5:15-23:47
7:10-19:10
04:38-23:25

104
100
100

9 (3)

30

32

69

4:09-22:35

100

17

40

138

16

4:22-23:15

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy

Oferta taryfowa dla przewozów autobusowych jest zróżnicowana i dosyć elastyczna. Istnieje możliwość skorzystania z ulg oraz preferencyjnych cen dla zakupu
biletów okresowych.
Wśród biletów jednokrotnego kasowania, pasażerowie mają do wyboru jedno(4 zł) oraz dwuprzejazdowe (7,60 zł) bilety, a także bilety czasowe, od 60-minutowych (5 zł) do 7-dniowych (62 zł). W soboty i dni świąteczne pasażerowie mogą
dodatkowo, skorzystać z weekendowego biletu rodzinnego (16 zł). Dla pasażerów
podróżujących w grupie, organizator przewidział możliwość zakupu biletu grupowego (46 zł – do 20 osób). Dla osób zainteresowanych zakupem biletu okreso2

Założono, iż średnie spalanie samochodem średniej klasy w ruchu miejskim wynosi 10l /100km, długość
trasy to 15 km (przyjęto długość między głównymi dworcami w Krakowie i Wieliczce), a średnia cena
benzyny (95) w województwie małopolskim to 4,59 zł (na dzień 26.10.2016r., http://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw).
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wego, istnieje możliwość nabycia biletu imiennego miesięcznego na jedną, dwie
lub wszystkie linie (odpowiednio w cenie 74, 82 i 144 zł); miesięcznego biletu na
okaziciela (200 zł) lub semestralnego dla uczniów i studentów (275 zł).
Połączenia autobusowe wydają się być atrakcyjne z punktu widzenia częstotliwości i okresu funkcjonowania w dobie. Jednak największą wadą połączeń autobusowych jest zawodny czas przejazdu, uzależniony od warunków ruchowych.
Szczególnie w okresach szczytu porannego i popołudniowego, można spodziewać
się dużych odstępstw od planowego rozkładu jazdy.
2.3. Prywatny transport zbiorowy
Na rynku usług przewozowych na trasie Kraków – Wieliczka, poza ofertą publicznego transportu zbiorowego, dostępna jest równie bogata oferta przewozowa
przewoźników prywatnych. Przystanki końcowe linii prywatnych przewoźników
zlokalizowane są zazwyczaj w bezpośredniej lub niedalekiej odległości od Dworca
Głównego w Krakowie - w rejonie Śródmieścia, choć część połączeń kończy swój
bieg w Nowej Hucie (np. w rejonie szpitala im. Rydygiera). Wieliczka, w przypadku linii obsługiwanych przez prywatnych przewoźników, jest miejscowością
pośrednią w realizowanych połączeniach, które zasadniczo służą obsłudze pasażerów dojeżdżających do Krakowa między innymi z gmin takich, jak: Niepołomice,
Gdów, Bochnia, Grajów, Hucisko, Sławkowice, Limanowa, Dobczyce i inne. W samej Wieliczce prywatni przewoźnicy zatrzymują się na 7 przystankach, umożliwiających obsługę dużej części miasta.
Analizę oferty przewoźników prywatnych wykonano bazując na informacjach
o przewozach realizowanych na trasie Wieliczka – Dworzec Główny (lub jego okolice)3.
Obsługę połączeń Krakowa przez Wieliczkę z gminami ościennymi wykonuje 14 przewoźników prywatnych. Pierwsze kursy w dni powszednie prywatni
przewoźnicy zaczynają już po godzinie 4, a kończą dopiero po 22. Częstotliwość
kursowania pojazdów prywatnych przewoźników w relacji Wieliczka – Dworzec
Główny – Wieliczka jest bardzo duża – w szczytowym momencie przez Wieliczkę
przejeżdżają pojazdy prywatnych przewoźników z częstotliwością co 1 minutę. Sumarycznie w ciągu dnia daje to liczbę blisko 700 kursów na kierunek. Szczegółową
liczbę kursów w jednym kierunku przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2. Liczba kursów realizowanych na trasie Kraków –Wieliczka przez prywatnych przewoźników
Powiat obsługiwany przez
prywatnych przewoźników
Powiat bocheński
Powiat limanowski
Powiat myślenicki
powiat wielicki

Liczba połączeń
w dzień roboczy
(w jednym kierunku)
237
74
153
222

Godzina
pierwszego
kursu
05:10
05:30
05:25
04:40

Godzina
Średnia
ostatniego częstotliwość
kursu
[min.]
22:20
4
22:00
13
22:25
6
22:20
4

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy (15.10.2015)
3

W oparciu o rozkłady jazdy prywatnych przewoźników opublikowane w Gazecie Wyborczej dn.
15.10.2015 r.
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Duża konkurencyjność połączeń drogowych realizowanych przez prywatnych
przewoźników wiąże się w szczególności z wysoką częstotliwością kursowania
pojazdów. W godzinach szczytu pojazdy prywatnych przewoźników odjeżdżają
z Krakowa czy Wieliczki co kilka minut. Jest to niewątpliwie duża zaleta, zwłaszcza dla pasażerów, którzy na trasie Kraków – Wieliczka nie podróżują często i nie
znają rozkładów jazdy żadnych środków transportu. Dodatkowo, dużą wygodę
w poruszaniu się tymi środkami transportu stanowi brak konieczności posiadania
biletu – opłaty za przejazd wnosi się u kierowcy pojazdu. Opłata za przejazd jednorazowy kształtuje się na poziomie pośrednim pomiędzy ofertą kolejową a publicznym transportem zbiorowym i waha się pomiędzy 3,0 zł, a 3,5 zł, w zależności od
przewoźnika. Warto nadmienić, iż ceny biletów jednorazowych uległy obniżeniu
z 3,5 – 4,0 zł w wyniku obniżenia cen biletów w przewozach kolejowych.
Prywatni przewoźnicy mają mało elastyczną ofertę biletową. Wielu z nich nie
oferuje swoim klientom w ogóle biletów miesięcznych, często spotkać się można
z brakiem stosowania jakichkolwiek ulg. Ci przewoźnicy, którzy ulgi wprowadzają, stosują je zazwyczaj wyłącznie dla uczniów i studentów, czasami dla określonej
grupy zawodowej (nauczyciele). Ulgi te stosowane są wyłącznie w przypadku zakupu biletów miesięcznych. W przypadku tych ostatnich, podróżujący nie mają
możliwości podróżowania w sposób nieograniczony w określonym czasie, lecz limit
liczby podróży wykonywanych w ramach biletu wynosi najczęściej 40 przejazdów
na miesiąc (dwie podróże na dzień roboczy: tam i z powrotem). Ograniczona oferta
biletowa zmniejsza konkurencyjność prywatnych przewoźników, zwłaszcza wśród
osób podróżujących codziennie bądź prawie codziennie i mających prawo do ulg
ustawowych. Dodatkową słabą stroną oferty przewoźników prywatnych jest tabor,
którym dysponują. W większości przypadków, są to mało komfortowe mikrobusy
o niskiej pojemności, najczęściej o pojemności do 20 lub 33 osób, wyprodukowane
pod koniec ubiegłego wieku. Niska pojemość mikrobusów powoduje występowanie tłoku w pojazdach, szczególnie w okresach szczytu porannego i popołudniowego. Dodatkowa wada oferty prywatnych przewoźników związana jest ze zmiennym czasem przejazdu, związanym z brakiem odporności na zjawisko kongestii.
2.4. Transport kolejowy
Obecna oferta przewozowa jest wynikiem wzmożonych działań zarówno w zakresie infrastruktury, jak również organizacji przewozów. Infrastruktura transportowa została zmodernizowana w ramach projektu „Zintegrowany system
transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”: wymieniono nawierzchnię
i sieć trakcyjną, wybudowano nowe urządzenia sterowania ruchem, utworzono
system informacji pasażerskiej, powstał dodatkowy przystanek „Wieliczka Bogucice”. Znaczący wzrost konkurencyjności połączenia kolejowego nastąpił w momencie przejęcia obsługi linii przez samorządową spółkę Koleje Małopolskie od
spółki Przewozy Regionalne (od grudnia 2014 r.). W nowej ofercie przewozowej
zwiększono częstotliwość kursowania do dwóch kursów w godzinie na kierunek
w półgodzinnych równo-odstępowych interwałach czasowych. Obecnie na trasie
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uruchamiane jest 38 połączeń z Wieliczki i 36 połączeń z Krakowa we wszystkie
dni tygodnia. Pierwsze kursy realizowane są od godziny 4:10 rano z Wieliczki,
ostatnie połączenia wykonywane są po godzinie 23.
Ponadto wprowadzono wysoce konkurencyjną ofertę taryfową. Taryfa jednorazowa obejmuje bilety czasowe dwu- i sześciogodzinne w normalnej cenie kolejno 3
i 5, 6 złotych. 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 taryfowej (jednorazowej i okresowej) dostępne są również zintegrowane bilety uprawniające do korzystania z przejazdów zarówno pociągiem, jak również publicznym
transportem zbiorowym w Krakowie. Od cen biletów normalnych jednorazowych
i okresowych obowiązują wszystkie ulgi ustawowe. Ponadto, na specjalną ofertę
biletową mogą liczyć osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz seniorzy (50%).
Najbardziej zintegrowanym systemem taryfowym obejmującym również połączenia kolejowe na trasie Kraków-Wieliczka jest Małopolska Karta Aglomeracyjna, w ramach której stworzone zostały zintegrowane taryfy, dedykowane osobom
korzystającym z aglomeracyjnego transportu kolejowego i publicznego zbiorowego w Krakowie lub Tarnowie. Automaty obsługujące karty MKA zlokalizowane
zostały w rejonie przystanków kolejowych na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, w Krakowie w Punkcie Obsługi Klienta oraz w Tarnowie (w 7 punktach
w mieście). Dodatkowo karta MKA jest akceptowana w Krakowie w ponad 100
automatach Krakowskiej Karty Miejskiej, a także w Tarnowie w info-kioskach.
Ponadto, użytkownicy zarejestrowani w systemie MKA mają możliwość korzystania z aplikacji mobilnej iMKA.
Nowe połączenie kolejowe obsługiwane jest elektrycznymi zespołami trakcyjnymi Acatus II i Acatus Plus, produkcji Pesa Bydgoszcz o pojemności od 290 do
360 miejsc [11,12]. Pojazdy obsługujące linię są niskopodłogowe, klimatyzowane,
wyposażone w system informacji pasażerskiej, monitoring, automaty biletowe, wi-fi, toalety oraz windy dla niepełnosprawnych pasażerów. Maksymalna prędkość
pociągów wynosi 160 km/h.
Konkurencyjność połączenia kolejowego dodatkowo podnoszą rozwiązania
z zakresu integracji systemu z innymi środkami transportu. Większość obsługiwanych przystanków kolejowych na trasie zintegrowana jest z innymi środkami transportu, w szczególności przystanki końcowe: Wieliczka Rynek Kopalnia
i Wieliczka Park oraz Kraków Główny. Najwyższy stopień integracji występuje na
tym ostatnim, który pełni rolę największego węzła przesiadkowego w Krakowie
o zasięgu lokalnym, regionalnym, jak i ponadregionalnym. W zakresie połączeń
aglomeracyjnych znaczenie ma integracja linii kolejowej z:
• miejskim transportem publicznym: cztery przystanki tramwajowo-autobusowe, obsługujące miejskie linie tramwajowe dzienne (13) i nocne (4),
miejskie linie autobusowe dzienne (13) i nocne (11) oraz aglomeracyjne linie
autobusowe dzienne (3) i nocne (3);
• transportem rowerowym: dwa miejsca parkingowe dla rowerów w okolicy przystanków Dworzec Główny Zachód oraz Dworzec Główny Wschód,

Ciastoń-Ciulkin A., Puławska-Obiedowska S.

14

16-stanowiskowa stacja miejskich rowerów w bezpośrednim sąsiedztwie
Dworzec Główny Wschód;
• transportem indywidualnym: obszerny komercyjny parking samochodowy
nad peronami kolejowymi, płatny od drugiej godziny oraz 4 wydzielone
miejsca do zatrzymania samochodu do 1 minuty tzw. Kiss&Ride.
Tabela 3. Integracja międzygałęziowa na przystankach kolejowych na trasie Kraków Główny –Wieliczka Rynek-Kopalnia
Nazwa przystanku

Dzielnica

Kraków Główny

Stare Miasto

Kraków Zabłocie
Kraków Płaszów
Kraków Prokocim
Kraków Bieżanów
Kraków Bieżanów
Drożdżownia
Wieliczka Bogucice

Podgórze

Bieżanów –
Prokocim

Zintegrowane środki transportu
Transport indywidualny
tramwaje i autobusy miejskie
prywatni przewoźnicy
dostępny płatny parking;
transport rowerowy
wyposażony w Kiss&Ride
autobusy dalekobieżne
pociągi dalekobieżne
w budowie
wydzielone miejsca do
tramwaje i autobusy miejskie
parkowania przed budynkiem
dworca
brak
miejsca postojowe
brak
miejsca postojowe
autobusy miejskie

bezpłatny parking

Bogucice

brak

Wieliczka Park

Zdrojowe

transport rowerowy
prywatni przewoźnicy

nieformalny parking
Park&Ride,
ze względu na wykorzystaną
zdolność przewozową P&R
również nieformalny parking

Wieliczka Rynek
Kopalnia

Śródmieście

transport rowerowy
autobusy aglomeracyjne
prywatni przewoźnicy

komercyjny płatny parking

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [3]

Wzrost konkurencyjności połączenia kolejowego, zwłaszcza w stosunku do
prywatnego transportu zbiorowego obsługującego połączenia Kraków-Wieliczka
i dalej, wynika również z zastosowania różnych narzędzi integracyjnych na dwóch
ostatnich przystankach w Wieliczce: Wieliczka Park i Wieliczka Rynek-Kopalnia.
Pierwszy z nich oddalony jest od większych generatorów ruchu i dedykowany jest
w szczególności dla pasażerów dojeżdżających do przystanku kolejowego samochodem. Przy przystanku kolejowym utworzony został duży parking typu Park&Ride, na którym można pozostawić samochód w ramach zintegrowanej opłaty
za przejazd pociągiem i parkowanie. 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 miejsc przeznaczonych dla busów oraz
dodatkowo 112 stojaków rowerowych. Rozwiązanie to cieszy się tak dużą popularnością, iż maksymalna pojemność parkingu jest przekraczana w dni robocze
już przed godziną 8.00 rano, a w bezpośrednim otoczeniu parkingu Park&Ride
tworzonych jest kilkadziesiąt kolejnych nieformalnych.
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Inne narzędzie integrujące różne środki transportu zastosowano na przystanku
Wieliczka Rynek Kopalnia. Uruchomiono trzy regularne linie autobusowe zintegrowane przestrzennie, taryfowo i czasowo z linią kolejową [4], a obsługujące
przyległe gminy w powiecie wielickim: Byszyce, Hucisko i Grajów i dowożące
osoby, które kontynuują swoją podróż koleją.
W przypadku integracji pozostałych przystanków kolejowych z innymi środkami transportu dominują przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia
przesiadek z kolei na środki miejskiego transportu publicznego i odwrotnie. Dobrym przykładem w tym zakresie jest przystanek kolejowy Kraków Płaszów, który
dzięki otwarciu estakady przechodzącej nad dworcem kolejowym z bezpośrednim
zejściem z przystanków tramwajowych na perony uzyskał dobre skomunikowanie
z transportem miejskim. Organizacja pozostałych przystanków kolejowych służy
przede wszystkim obsłudze ruchu generowanego przez najbliższe otoczenie, choć
zachowania pasażerów wskazują na zainteresowanie połączeniem kolejowym również osób zamieszkujących poza dostępnością przestrzenną przystanków: na przystanku Wieliczka Bogucice, Kraków Bieżanów oraz Kraków Bieżanów Drożdżownia powstały nieformalne miejsca parkingowe.
2.5. Porównanie ofert przewozowych konkurujących środków transportu
Na podstawie diagnozy istniejącego stanu rynku usług przewozowych na trasie
Kraków – Wieliczka, dokonano syntezy i porównania ofert w ramach różnych
podsystemów. W porównaniu wzięto pod uwagę najbardziej istotne czynniki wyróżniające usługę przewozową wśród konkurencji, takie jak:
• koszt przejazdu (jednorazowy wg taryfy normalnej),
• szacunkowy czas przejazdu,
• częstotliwość kursowania w dobie,
• dostępność w dobie,
• maksymalna zdolność przewozowa jednego pojazdu.
Wyraźnie widać, iż pod względem ceny biletów najbardziej atrakcyjna jest
oferta kolejowa, choć porównywalną cenę biletów jednorazowych wprowadzili
również niektórzy przewoźnicy prywatni. Warto dodać, iż jeszcze bardziej konkurencyjna jest kolejowa oferta biletów okresowych. Przewoźnik kolejowy akceptuje
zarówno wszystkie ulgi ustawowe i gminne, ponadto wprowadza dodatkowe, dla
osób powyżej 60 roku życia oraz dla dużych rodzin. Konkurencyjność połączenia
kolejowego podnosi również integracja oferty biletowej z miejskim transportem
zbiorowym w Krakowie i Tarnowie oraz liniami dojazdowymi.
Oferta kolejowa jest zdecydowanie bardziej konkurencyjna również pod względem czasu przejazdu. Choć czas przejazdu pociągiem jest porównywalny również
dla niektórych rozkładowych czasów prywatnych przewoźników czy też transportu indywidualnego, to w przypadku oferty kolejowej jest on niewrażliwy na warunki kongestii, co powoduje, że podróż pociągiem, zwłaszcza w okresie szczytów
komunikacyjnych gwarantuje dotarcie do celu podróży w zaplanowanym czasie.
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W przypadku pozostałych środków transportu w warunkach zatłoczenia drogowego planowany czas przejazdu może wydłużyć się nawet dwukrotnie.

Koszt przejazdu
jednorazowego

Rozkładowy czas
przejazdu [min.]

Średnia częstotliwość
w godzinie w jednym
kierunku [l. poj.]

Dostępność w dobie

Średnia maksymalna
zdolność przewozowa 1
pojazdu

Maksymalna zdolność
przewozowa na
kierunek [l. tys. pas.]

Tabela 4. Porównanie poszczególnych ofert przewozowych trasie Kraków –Wieliczka

Transport indywidualny

7,00

25

280*

00:00-24:00

5

33,6

Publiczny transport
zbiorowy

4,00

30-55

8,8

4:00-23:30
(bez linii nocnej)

100

17,2

Prywatny transport
zbiorowy

3,00-3,50

25-50

60

4:30-23:00

30

33,3

Transport kolejowy

3,00

21-23

2

4:00-23:30

330

12,9

Szacunkowo na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2015

*

Źródło: opracowanie własne

Najbardziej konkurencyjny pod względem częstotliwości kursowania i dostępności środka transportu wydaje się transport indywidulany, gdyż w przypadku
posiadania samochodu, właściciel może podróżować nim o dowolnej porze i dowolnie często. Biorąc natomiast pod uwagę pozostałe środki transportu, ich dostępność w dobie jest bardzo zbliżona. Zazwyczaj dzienna oferta przewozowa obejmuje pierwsze połączenia realizowane już po godzinie 4:00, a ostatnie po godzinie
23:00. Ofertę przewozową różnicuje natomiast częstotliwość kursowania. Pod tym
względem najbardziej konkurencyjny wydaje się transport prywatny, którego pojazdy w godzinach szczytu komunikacyjnego odjeżdżają z Wieliczki czy Krakowa średnio co 3-4 minuty. Należy jednak zwrócić uwagę, iż pojazdy prywatnych
przewoźników obsługują różne przystanki końcowe w Krakowie oraz w Wieliczce,
przez co częstotliwość korzystania z poszczególnych przystanków jest mniejsza.
Podobnie jest w przypadku pojazdów linii autobusowych transportu publicznego.
Dodatkowo, ze względu na niską zdolność przewozową pojazdów przewoźników
prywatnych, pasażerowie muszą mieć na uwadze, iż w godzinach szczytu mogą nie
zrealizować swojej podróży określonym kursem ze względu na brak miejsc w pojeździe i będą zmuszeni oczekiwać na kolejny pojazd, wydłużając tym samym czas
podróży. Pod względem średniej częstotliwości kursowania, pozornie najgorzej wypada transport kolejowy, który oferuje w zależności od kierunku jazdy od 36 do 38
kursów na dobę. Biorąc jednak pod uwagę zdolności przewozowe poszczególnych
środków transportu, a równocześnie regularność kursowania pojazdów na tej samej trasie, oferta kolejowa odznacza się wysoką konkurencyjnością w stosunku do
innych środków transportu.

KONKURENCYJNOŚĆ PODSYSTEMU KOLEI AGLOMERACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE...

17

3. Czynniki mające wpływ na konkurencyjność aglomeracyjnego połączenia kolejowego na trasie Kraków-Wieliczka
Ze względu na wysoką konkurencyjność połączenia kolejowego na trasie Wieliczka – Kraków, przekładającą się na utrzymywanie rosnącego przyrostu pasażerów, w czerwcu 2015 roku przeprowadzone zostały badania sondażowe wśród
podróżujących pociągiem w celu hierarchizacji czynników mających wpływ na
preferowanie oferty kolejowej spośród wszystkich dostępnych4. W badaniu wzięło
udział 500 osób, które w godzinach szczytów komunikacyjnych w dni robocze
podróżowały pociągiem. Wśród badanych osób największą grupę stanowiły osoby
pracujące (58%), co trzeci badany reprezentował grupę studentów, a co dwunasty
grupę uczniów. Najmniejszą grupę osób reprezentowali renciści i emeryci (2%),
którzy zazwyczaj rzadko podróżują w godzinach szczytów komunikacyjnych ze
względu na inne niż praca/szkoła cele podróży. Ta grupa zresztą zgodnie z deklaracjami podróżuje sporadycznie, podobnie jak biorący udział w badaniu uczniowie.
Z podróży codziennych pociągiem korzysta natomiast 60% badanych reprezentowanych przez osoby pracujące i studentów, których głównym celem podróży jest
praca lub uczelnia. Co piąty badany z przewozów koleją aglomeracyjną korzysta
raz do kilku razy w tygodniu, natomiast 18% badanych, głównie rencistów, emerytów i uczniów podróżuje sporadycznie, a 2% studentów tylko w weekendy.
Charakterystyka próby badawczej, częstotliwości podróżowania oraz celów
podróży świadczy o wysokim wykorzystaniu połączenia kolejowego w dojazdach
do pracy i szkoły w godzinach szczytów komunikacyjnych. Na konkurencyjność
połączenia kolejowego nad innymi środkami transportu wpływa wiele czynników,
wśród których na uwagę w szczególności zasługuje, wykazany w analizie porównawczej ofert przewozowych, stały i konkurencyjny czas przejazdu oraz atrakcyjna
taryfa przewozowa. Na podobne atrybuty oferty przewozowej wskazują również
sami klienci kolei aglomeracyjnej. Wśród czynników mających wpływ na konkurencyjność połączenia kolejowego badani wymieniają przede wszystkim najkrótszy
czas przejazdu do celu podróży (27% respondentów). Ten atut kolei podkreślają
w szczególności pasażerowie, którzy wcześniej podróżowali na tej trasie pojazdami
prywatnych przewoźników (ok. 33%). Interesujący jest fakt, że wcześniejsi użytkownicy transportu indywidulanego również zwracają uwagę na krótszy czas przejazdu pociągiem niż samochodem (ok. 22% wskazań). Wysoka konkurencyjność
pociągu w aspekcie czasu przejazdu wiąże się z tym, iż połączenie kolejowe, jako
jedyne w ofercie przewozowej na tej trasie, jest odporne na zjawisko kongestii.
Wysokie zatłoczenie drogowe, szczególnie w godzinach szczytów komunikacyjnych, powoduje duże opóźnienia i ogromną stratę czasu dla pasażerów korzystających z różnego rodzaju środków transportu drogowego.
Według badanych, kolejne dwa główne atuty oferty kolejowej wpływające na jej
konkurencyjność to wysoki komfort podróżowania (21% wskazań) oraz atrakcyjna
4

Badania sondażowe przeprowadzone na potrzeby pracy magisterskiej: K. Nowak, Analiza wpływu kolejowej usługo przewozowej na zmianę zachowań transportowych osób podróżujących na trasie Kraków-Wieliczka, Politechnika Krakowska, Kraków 2016.
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cena (15% wskazań). Co ciekawe, wskazania wysokiego komfortu podróżowania
pociągiem są mało zróżnicowane wśród pasażerów, zarówno wcześniej podróżujących transportem indywidualnym, czy też zbiorowym – zarówno publicznym,
jak i prywatnym. Rozpiętość wskazań tego atrybutu ukształtowała się pomiędzy
20% wśród podróżujących wcześniej własnym samochodem, a 23% wśród przesiadających się z pojazdów transportu publicznego. Jak pokazują badania, oferta
transportu zbiorowego może skutecznie konkurować z transportem indywidulanym pod względem komfortu podróżowania, atrybutu dedykowanego zazwyczaj
samochodom osobowym. Na tak wysoki udział wskazań tej cechy w grupie osób
wcześniej podróżujących własnym samochodem z pewnością ma wpływ nowoczesny tabor wykorzystywany na tej trasie.
Na atrakcyjność oferty taryfowej w szczególności zwracają uwagę pasażerowie,
którzy wcześniej korzystali z transportu indywidualnego (20% wskazań). To dla nich
obecna oferta kolejowa przynosi największe korzyści finansowe: średni koszt podróży
pociągiem na podstawie biletu jednorazowego jest co najmniej dwukrotnie niższy
niż własnym samochodem. W przypadku biletów okresowych, z których korzysta
blisko 2/3 podróżujących codziennie pociągiem wcześniejszych użytkowników transportu indywidualnego, koszt ten jest przynajmniej czterokrotnie niższy.
Warto zwrócić uwagę, iż blisko co dziesiąte wskazanie na korzyść transportu
kolejowego dotyczy bezpośredniości połączenia. Co ciekawe, najbardziej doceniają
ten aspekt oferty kolejowej wcześniejsi użytkownicy transportu indywidualnego,
zapewniającego najwyższy stopień bezpośredniości podróży.
Szczegółowa hierarchizacja czynników wpływających na konkurencyjność połączenia kolejowego przedstawiona została na wykresie poniżej.

Rys. 1. Hierarchizacja czynników wpływających na konkurencyjność połączenia kolejowego
[% wskazań wszystkich respondentów i w zależności od wcześniej użytkowanych środków transportu]
Źródło: opracowanie własne
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Wysoka konkurencyjność połączenia kolejowego spowodowała duży przyrost
liczby pasażerów w stosunkowo krótkim czasie. W listopadzie 2014 roku, jeszcze przed rozszerzeniem oferty kolejowej, zarówno w zakresie częstotliwości i regularności kursowania, jak i taryfy biletowej, z połączenia kolejowego korzystało
średnio w dniu roboczym 1,5 tys. pasażerów [2]. Rok później (w listopadzie 2015
roku) z połączenia kolejowego korzystało już blisko 4 tys. pasażerów w dniu roboczym [3].
Wzrost pasażerów nastąpił w wyniku przejęcia ich z innych środków transportu. Analiza przeprowadzonych badań sondażowych wśród pasażerów dowodzi,
iż połączenie kolejowe stało się najbardziej konkurencyjne w stosunku do oferty
przewoźników prywatnych. Aż 42% respondentów zadeklarowało, że przed rozszerzeniem oferty kolejowej korzystało z usług prywatnych przewoźników – 2/3
z nich korzysta z pociągów przynajmniej we wszystkie dni robocze. Dla tych respondentów połączenie kolejowe stało się atrakcyjne zwłaszcza w podróżach częstych, co związane jest z wysoką przewagą czasową połączenia kolejowego, niską
ceną biletu miesięcznego (75 złotych) i szerokim wachlarzem stosowanych ulg oraz
rozwiązań integrujących różne środki transportu, choć w szczególności autobusowych linii dojazdowych.

Rys 2. Częstotliwość korzystania z połączenia kolejowego w zależności od wcześniejszych środków
transportu [%]
Źródło: opracowanie własne

Blisko co trzeci badany (31%) przed rozszerzeniem oferty kolejowej w przejazdach na trasie Kraków-Wieliczka korzystał z własnego samochodu. Obecnie 61%
z nich korzysta z połączenia kolejowego codziennie lub we wszystkie dni robocze,
13% regularnie (kilka razy w tygodniu), a 26% sporadycznie. Powodem rezygnacji tej grupy badanych były przede wszystkim atrybuty połączenia kolejowego
związane z krótkim i niezmiennym czasem przejazdu, ważną rolę odegrała rów-
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nież integracja połączenia kolejowego z innymi środkami transportu. Pasażerowie,
którzy zrezygnowali z wykorzystania własnych samochodów, podkreślali dużą rolę
parkingu Park&Ride i autobusowych linii dojazdowych.
Połączenie kolejowe najmniej konkurencyjne okazało się w stosunku do linii autobusowych publicznego transportu zbiorowego – 24% wcześniejszych
użytkowników tej formy podróżowania przesiadło się na pociąg, z czego tylko
połowa podróżująca na przedmiotowej trasie z dużą częstotliwością, a co trzeci
podróżujący sporadycznie, co najwyżej raz w tygodniu. W tej grupie badanych
głównym powodem rezygnacji z innych środków transportu okazały się komfort
i wygoda podróżowania, w szczególności respondenci zwracali uwagę na dostępność miejsc siedzących, komfortową temperaturę powietrza zarówno w zimie, jak
i w lecie oraz dostęp do wi-fi. Zdecydowanie mniejsze znaczenie odgrywała natomiast oferta biletowa, która w obu ofertach przewozowych uwzględnia wszystkie
rodzaje ulg ustawowych i gminnych.
4. Podsumowanie
Analiza dostępnej oferty przewozowej na trasie Kraków-Wieliczka dowodzi, iż
w warunkach swobodnego ruchu drogowego, trudno jednoznacznie wskazać najbardziej konkurencyjną ofertę przewozową. Co prawda pod względem bezpośredniości podróży, czasu przejazdu, czy też dostępności środka transportu najbardziej
konkurencyjny wydaje się transport indywidualny, który jednak ze względu na
koszt podróży jest najmniej atrakcyjny. Zdecydowanie tańszą ofertę przewozową
dostarczają przewoźnicy zbiorowi, różnicując ją częstotliwością i regularnością kursowania pojazdów, wygodą podróżowania czy też różnorodnością oferty taryfowej.
Inaczej kształtuje się konkurencyjność dostępnych ofert przewozowych w okresach szczytów komunikacyjnych. Ze względu na dużą zmienność w wielkości ruchu drogowego na przedmiotowej trasie, wpływającą na znaczące wydłużenie czasu przejazdu pojazdów drogowych, oferta transportu kolejowego staje się wysoce
konkurencyjna. Niezależny od warunków drogowych, czas przejazdu w uzupełnieniu z bogatą ofertą taryfową, wysoką regularnością kursowania komfortowych
i wygodnych pociągów dobrze zintegrowanych z innymi środkami transportu powoduje, iż połączenie kolejowe na trasie Kraków-Wieliczka zyskuje nowych pasażerów.
O wysokiej konkurencyjności połączenia kolejowego świadczą nie tylko wyniki
badań potwierdzające wzrost popytu na przewozy, ale również opinie pasażerów,
którzy w badaniach sondażowych wskazują trzy główne czynniki mające wpływ na
atrakcyjność połączenia kolejowego:
• krótki i niezmienny czas dojazdu (27% wskazań dotyczy najkrótszego
czasu przejazdu, a 10% wysokiej punktualności kursowania),
• komfortowe i wygodne połączenie (21% wskazań obejmuje wysoki komfort podróży, a 10% dodatkowo bezpośredniości połączenia),
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• konkurencyjna oferta taryfowa (15% wskazań dotyczy atrakcyjnych cen,
a 4% rozwiązań taryfowych).
Zasadniczo, wymieniane przez pasażerów elementy oferty przewozowej transportu kolejowego były również podkreślane na etapie analizy i porównania wszystkich dostępnych ofert przewozowych na trasie Kraków-Wieliczka. Odpowiedzi
respondentów potwierdzają słuszność wyciągniętych wniosków z analizy porównawczej.
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Podstawy metodyczne komparatywnej
analizy efektywności ekonomicznej
zakupów taboru kolejowego
Juliusz Engelhardt
Prof. zw. dr hab. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Streszczenie. W artykule omówiono zasady analizy efektywności ekonomicznej projektów
inwestycyjnych przedsiębiorstw kolejowych, polegających na zakupach nowego taboru kolejowego.
Wskazano, że właściwymi metodami tej analizy są metody z grupy metod CBA, przy czym podstawową sub-metodą obliczeniową jest metoda NPV, uzupełniona obliczeniem wewnętrznej stopy
zwrotu IRR oraz wskaźnikiem CBR. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych NPV
stosowana do konkretnych obliczeń efektywności zakupów taboru kolejowego zaleca w istocie stosowanie analizy w oparciu o rozpowszechnioną już na całym świecie metodykę kosztu cyklu życia
taboru (Life Cycle Cost Analysis). Wszelkie analizy efektywności inwestycyjnej zakupów nowego
taboru należy prowadzić wariantowo (co najmniej dwa warianty), dla okresów co najmniej 25 –
30 letnich, z uwzględnieniem trzech poziomów obliczeniowych, a mianowicie: z punktu widzenia
przewoźnika kolejowego, z punktu widzenia całego systemu kolejowego oraz z punktu widzenia
całej gospodarki i społeczeństwa.
Słowa kluczowe: tabor kolejowy, metoda NPV, koszt cyklu życia taboru LCCA

Tabor kolejowy – lokomotywy pociągowe i manewrowe, wagony towarowe
i pasażerskie, zespoły trakcyjne – to środki trwałe o długim okresie użytkowania.
Konstrukcyjna żywotność taboru kolejowego waha się na ogół w granicach 25 –
35 lat, przy czym dodatkowo może być wydłużana dzięki naprawom głównym
w połączeniu z modernizacjami, nawet do 45 – 50 lat.
Długie okresy użytkowania taboru powodują jego zużycie zarówno w wymiarze fizycznym (starzenie się, obniżenie sprawności i niezawodności, wzrost kosztów
eksploatacji) jak też w wymiarze ekonomicznym – utrata funkcjonalności, niski
komfort podróży w przypadku taboru pasażerskiego lub niższa wydajność w porównaniu z nowym taborem. Utrata własności użytkowych pojazdów w wyniku
długotrwałej eksploatacji, a dodatkowo postęp techniczny w produkcji nowych
pojazdów oraz rosnące wymagania w zakresie energochłonności i ochrony środowiska wymuszają prowadzenie przez przewoźników określonej polityki odnowy taboru, dla której podstawą jest, między innymi, analiza stopnia jego dekapitalizacji
oraz analiza struktury wiekowej taboru i jego stanu technicznego.
Procesom stopniowego fizycznego zużywania się taboru kolejowego może towarzyszyć jego dekapitalizacja, przez którą należy rozumieć obniżanie jego wartości
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w wyniku nie pokrywania bieżącej likwidacji (zużycia) przez inwestycje nowe, odtworzeniowo-modernizacyjne i naprawy główne, a także zmniejszanie wolumenu
środków trwałych1. Dekapitalizacja taboru kolejowego może mieć charakter absolutny lub względny. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze zmniejszaniem się zasobów taborowych przewoźnika i ich nieodtwarzaniem. Jest to sytuacja
zmniejszania zdolności przewozowej taboru. Natomiast dekapitalizacja względna
polega na częściowym zmniejszaniu wartości użytkowej taboru w wyniku ich fizycznego zużycia. Dekapitalizacji względnej nie musi towarzyszyć dekapitalizacja
absolutna, jeżeli zasoby taborowe są powiększane przez inwestycje przyrostowe.
Poziom i tempo zmian dekapitalizacji oraz odnowy taboru mierzy się przy pomocy kilku wskaźników ekonomicznych odzwierciedlających te zjawiska, takich
jak: wskaźnik umorzenia (zużycia) taboru, wskaźnik likwidacji środków taborowych, wskaźnik odnowienia taboru (zwany wskaźnikiem dekapitalizacji brutto),
wskaźnik odnowy środków taborowych w relacji do amortyzacji (zwany wskaźnikiem dekapitalizacji netto) i wskaźnik reprodukcji środków taborowych2.
Analiza dekapitalizacji i odnowy taboru na podstawie wymienionych wskaźników wymaga zebrania odpowiedniego materiału statystycznego, obliczenia wartości wskaźników i zestawienia ich w szeregi czasowe, np. za okresy 3 do 5 lat.
Dzięki takim zestawieniom można określić bezwzględne i względne zmiany poszczególnych wskaźników w stosunku do określonej ich wartości bazowej, a także
uchwycić tendencje w polityce taborowej przewoźnika.
W ramach analizy dekapitalizacji i odnowy taboru należy również przeprowadzać oceny struktury wiekowej taboru, co pozwala na określenie procentowego udziału każdej grupy wiekowej w ilostanie inwentarzowym oraz przeciętnego
wieku pojazdów kolejowych w poszczególnych jego grupach. Istotna jest też
możliwość określenia liczby i procentu pojazdów danej grupy w wieku do 15 lat,
czyli takich pojazdów, które nie wymagają jeszcze napraw głównych. Ogólnie
biorąc, korzystne zmiany w strukturze wiekowej taboru polegają na wzroście
ilości i udziału nowszych pojazdów oraz eliminacji pojazdów eksploatowanych
powyżej 30 lat, dzięki czemu w tendencji obniża się przeciętny wiek danej grupy taboru. Analizując strukturę wiekową pojazdów za kilka okresów sprawozdawczych (lat) można, więc zidentyfikować pozytywne i negatywne zmiany
w tej strukturze. Obniżanie się przeciętnego wieku taboru jest, co do zasady,
zjawiskiem pożądanym. Świadczy o polityce odnowy taboru idącej w kierunku
odnawiania i odmładzania parku taborowego i wdrażaniu do eksploatacji nowych jednostek taborowych o wyższym poziomie technicznym, co potencjalnie
wpływa na wzrost wskaźników sprawności i gotowości technicznej pojazdów
i wzrost ich niezawodności, a w rezultacie powinno prowadzić albo do obniżki
jednostkowych kosztów eksploatacji pojazdów albo do wzrostu ich wydajności
(produktywności) przewozowej.
1 Por.: Elementy nauki o przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. S. Marka, wyd. Economicus, Szczecin
2008, s. 136.
2 Metodyka obliczania wymienionych wskaźników oraz zasady interpretacji, patrz: Bławat F., Podstawy analizy ekonomicznej, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 212 – 215.
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Projekty przedsiębiorstw kolejowych polegające na zakupach taboru kolejowego charakteryzują się pewną specyfiką branżową. W procesach inwestycyjnych
tych przedsiębiorstw przedmiotem zakupu mogą być:
• całkowicie nowe, dotychczas nieeksploatowane jednostki taborowe, zwiększające bezwzględnie park taborowy oraz potencjał przewozowy,
• jednostki nowe, ale rodzajowo zbliżone do już eksploatowanych, zastępujące likwidowane (odsprzedawane, złomowane) jednostki.
W przypadku zakupów nowego taboru, zwłaszcza w sytuacji zakupów polegających na zwiększaniu potencjału przewozowego o nowe, dotychczas nie eksploatowane typy pojazdów trakcyjnych, pociągów zespolonych, wagonów towarowych lub pasażerskich, analiza efektywności inwestycji nie ma żadnego punktu
(bazy) odniesienia w przeszłości i wobec tego zastosowanie ma tu metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych NPV w wersji prostej3, przy wykorzystaniu
wzorów ogólnych tej metody, odpowiednio dostosowanych do specyfiki projektów
taborowych4. Wartość NPV oblicza się, jako bieżącą wartość netto projektu według wzoru:
(1)
gdzie:
NPV - zaktualizowana wartość bieżąca netto,
NCFt - przepływy pieniężne netto w kolejnych latach okresu obliczeniowego,
r - stopa dyskontowa,
t = 1,2,…,n - kolejne lata okresu obliczeniowego.
W rachunku opłacalności inwestycji metodą bieżącej wartości netto za opłacalne uważane są wszystkie projekty, dla których:

NPV ≥ 0

(2)

Każda dodatnia wartość NPV oznacza bowiem, że stopa rentowności danego projektu jest wyższa od stopy granicznej, czyli stopy dyskontowej r i dlatego
projekt jest opłacalny ekonomicznie. Przy dodatnich wartościach NPV dla dwóch
wariantów decyduje wyższa wartość tego wskaźnika. Projekty, dla których wartość
NPV jest ujemna są nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, natomiast
projekty z NPV równym zero traktuje się, jako akceptowalne, ponieważ ich ren3 Metody analizy efektywności inwestycji zostały omówione w: Engelhardt J., Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych, CeDeWu, Warszawa 2014, s. 408 – 417.
4 Abstrahujemy w tym miejscu od wymogów Unii Europejskiej związanych z przypadkami, kiedy zakupy lub
modernizacje taboru są współfinansowane ze środków unijnych. W takich przypadkach publikowane są tzw.
„niebieskie księgi”, które szczegółowo określają zakres i elementy składowe niezbędnych analiz. Należy
jednak podkreślić, że co do zasady, wymagania unijne w zakresie niezbędnych analiz bazują na tej samej
metodzie ogólnej (NPV, IRR, B/C Ratio), odpowiednio zmodyfikowanej, w szczególności po to, by w miarę
precyzyjnie określić zakres oraz poziom unijnego dofinansowania danego projektu – zob.: J. Engelhardt,
Zasady …, op. cit., s. 417 – 472.
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towność jest równa stopie granicznej. Zaktualizowana wartość bieżąca netto projektu obliczona na podstawie wzoru [1] jest poprawna jedynie pod warunkiem, że
uwzględnia wszystkie korzyści netto z całego ekonomicznego cyklu życia danego
przedsięwzięcia inwestycyjnego, od t = 1 do n – tego ostatniego roku eksploatacji.
Dla taboru kolejowego okres uwzględniany w analizach opłacalności inwestycji
wynosi 25 do 35 lat, co jest związane „ekonomicznym cyklem życia taboru”.
Jednakże dość często prognozy NCF, na podstawie których oblicza się NPV,
z różnych przyczyn obejmują okres krótszy od ekonomicznego cyklu życia danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, co rodzi pytanie o sposób uwzględnienia
w rachunku ekonomicznym korzyści z danego projektu, jakie będą miały miejsce po ostatnim roku prognozy. Dodać należy, iż gdyby takie korzyści nie zostały uwzględnione w rachunku efektywności inwestycji, byłby on niepełny. Istnieją
dwa podejścia do rozwiązania tego problemu. Przy pierwszym zakłada się, że okres
prognozy obejmuje wszystkie te lata eksploatacji danego projektu inwestycyjnego,
czyli w tym przypadku danej jednostki taborowej, które wynikają z jego technicznych możliwości, np. lokomotywy, z uwzględnieniem napraw głównych i modernizacji, do 45 lat. Tak, więc w ostatnim roku prognozy dodatkową korzyścią inwestora jest wartość likwidacyjna (wartość złomu) danej jednostki, bądź rynkowa
wartość jego odsprzedaży. W takim przypadku wzór [1] musi być skorygowany
do następującej formuły:
(3)
gdzie:
WLIK - wartość likwidacyjna jednostki taborowej,
n - ostatni rok prognozy.
Drugie podejście do uwzględnienia w rachunku ekonomicznym korzyści z danego projektu, jakie będą miały miejsce po ostatnim roku prognozy, polega na założonym z góry, celowym podzieleniu okresu ekonomicznej eksploatacji jednostki
taborowej na dwa okresy5:
• okres prognostyczny obejmujący częściowo okres eksploatacji jednostki taborowej,
• okres kontynuacyjny (po-prognostyczny), czas po wyraźnie oznaczonym
czasie prognozy.
W ramach tej koncepcji przyjmuje się, że ekonomiczny cykl życia jednostki
taborowej będzie dłuższy od okresu prognozy, przy czym wartość korzyści netto,
które będą generowane po okresie prognostycznym, odzwierciedla rezydualna
wartość dochodowa RV danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Takie podejście może być stosowane przy projektach inwestycyjnych wówczas, gdy występują
trudności z prognozowaniem wartości ekonomicznych rachunku i rozłożeniem ich
5 Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2004, s. 117.
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w czasie, np. przy projektach o kilkudziesięcioletnim ekonomicznym i technicznym cyklu życia, co w szczególności dotyczyć może zakupu nowych jednostek
taborowych. Wzór [1] należy w przypadku zastosowania omawianego podejścia
analitycznego zmodyfikować następująco:
(4)
gdzie:
RVDOCH - dochodowa wartość rezydualna przedsięwzięcia inwestycyjnego:
(5)
Sposób obliczania przepływów pieniężnych danego roku NCFt wyraża następujący wzór:
(6)
gdzie:
Pt - przychody ze sprzedaży usług przewozowych generowane przez daną jednostkę lub grupę jednostek taborowych,

K

- koszty eksploatacji i utrzymania jednostki lub grupy jednostek taborowych, uwzględniające przeglądy P 1 – P 3 oraz naprawę rewizyjną P 4,
generujące wydatki pieniężne, bez amortyzacji;
- podatek dochodowy (od dochodu generowanego przez zakupiony
tabor)6;
- niezbędny przyrost aktywów obrotowych w związku z danym
projektem;

WYD
t

N

- kwota wydatków inwestycyjnych (kapitałowych) poniesionych na realizację projektu, w tym wydatek na naprawę główną i modernizację P 5.

INWt

Z metodą NPV integralnie związany jest wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu
IRR. Jest to stopa dyskontowa, przy której wskaźnik NPV = 0. Obliczenie wartości IRR polega na znalezieniu takiej wartości stopy dyskontowej r, która spełnia
warunek:
(7)
6 Z merytorycznego punktu widzenia podatek ten jest bardzo trudno wyliczyć na etapie analizy pojedynczego
projektu, ze względu na to, że wynika on z przepisów prawa podatkowego i różnica pomiędzy przychodami
ze sprzedaży usług przewozowych wykonanych danym taborem a kosztami jego eksploatacji i utrzymania
nie jest dochodem podatkowym. W tej sytuacji, w celu uproszczenia analizy, można założyć, że podatek
dochodowy jest jednak liczony od tej różnicy, albo w ogóle pominąć element podatku dochodowego w analizie, jako nieistotny.
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Przy wyznaczeniu IRR chodzi więc o znalezienie takiej stopy procentowej, która zrównuje wartość zaktualizowaną przyszłych przychodów z przyszłymi wydatkami. Dla obliczenia wewnętrznej stopy zwrotu niezbędne jest wykonanie dodatkowych wyliczeń NPV dla różnych stóp dyskontowych, w celu zidentyfikowania
dwóch stóp procentowych r1 i r2 przy których wskaźnik NPV obliczony przy stopie
r1 jest zbliżony do zera, ale dodatni oraz wskaźnik NPV obliczony przy stopie r2
jest zbliżony do zera, ale ujemny. Następnie oblicza się wartość IRR na podstawie
następującego wzoru:
(8)
gdzie:
r1 - stopa procentowa, przy której wskaźnik NPV jest zbliżony do zera, ale
dodatni;
r2 - stopa procentowa, przy której wskaźnik NPV jest zbliżony do zera, ale
ujemny;
PV - wartość NPV obliczona na podstawie r1 zbliżona do zera, ale dodatnia;
NV - wartość NPV obliczona na podstawie r2 zbliżona do zera, ale ujemna.
Kryterium decyzyjne związane ze wskaźnikiem IRR przedstawia się następująco:
IRR > od przyjętej stopy dyskontowej, która jest stopą graniczną – projekt jest
opłacalny i może być zatwierdzony;
IRR < od rozpatrywanej stopy dyskontowej – projekt powinien być odrzucony;
IRR = przyjętej stopie dyskontowej – przypadek wymaga indywidualnego podejścia – przypadek graniczny.
Dla każdego projektu inwestycyjnego gdzie IRR > r wartość NPV jest większa
od zera, a różnica pomiędzy IRR a stopą dyskontową r wyznacza margines bezpieczeństwa finansowego danego projektu.
Trzecim wskaźnikiem, który może być obliczany dla projektów inwestycyjnych,
uwzględniającym zmiany wartości pieniężnych w czasie, jest wskaźnik korzyści/
koszty BCR, będący stosunkiem zdyskontowanych korzyści płynących z projektu
do zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych i kosztów.
Wszystkie wymienione wskaźniki efektywności inwestycji, tj. NPV, IRR i BCR
tworzą ściśle powiązaną ze sobą grupę wskaźników ekonomicznych ogólnej metody zwanej analizą kosztów i korzyści CBA (Cost Benefits Analysis), przy czym
wiodącą rolę odgrywa w niej zawsze wskaźnik NPV. Warto zauważyć, że wskaźnik ten, to nic innego jak rentowność bezwzględna danego projektu inwestycyjnego wyrażona kwotowo, po sprowadzeniu do momentu wykonania analizy
(zdyskontowaniu), obliczany jako różnica wszystkich wartości wpływów (korzyści)
z inwestycji w poszczególnych okresach projekcji finansowej i wszelkich wydatków z nią związanych (kosztów), które powstaną w przyszłości. Natomiast IRR
i BCR to wtórne wskaźniki rentowności względnej, wyrażane procentowo, przy
czym BCR może być również wyrażony w wielkości niemianowanej, wynikają-
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cej z uprzednio obliczonych elementów niezbędnych do wyliczenia NPV. Różnica
pomiędzy IRR a BCR jest jedynie taka, że ten pierwszy wskaźnik wyraża w istocie stosunek wartości NPV do wszelkich wydatków (kosztów) związanych z danym projektem, po ich uprzednim zdyskontowaniu, natomiast BCR jest prostym
wskaźnikiem rentowności względnej, wyrażającym stosunek zdyskontowanych
korzyści do wszelkich wydatków (kosztów) związanych z danym projektem, rozumianych szeroko, jako suma wydatków kapitałowych poniesionych w związku
z projektem, kosztów operacyjnych i pozostałych kosztów ponoszonych w okresie
objętym analizą.
O zakupach nowych jednostek taborowych, a zwłaszcza ich większych partii
(serii), decydują nie tylko kryteria ekonomiczne, lecz również kryteria techniczne,
organizacyjne, ekologiczne, a także społeczno – rynkowe. Na etapie wstępnych
analiz określa się przede wszystkim segment przewozowy, w którym będą wykorzystywane nowe jednostki taborowe, wyróżniając w szczególności:
• przeznaczenie do obsługi ruchu towarowego – w tym obsługa „lekkiego”
i szybkiego ruchu towarowego (np. przewozy intermodalne, przewozy
ekspresowe w pociągach tzw. blokowych), obsługa „ciężkiego” ruchu towarowego, np. zwarte składy przewozów całopociągowych, obsługa prac
manewrowych, np. z możliwością pracy z lekkimi składami pasażerskimi
w ruchu regionalnym,
• przeznaczenie do obsługi ruchu pasażerskiego – w tym do wszystkich rodzajów przewozów: aglomeracyjnych, regionalnych, międzyregionalnych oraz
między aglomeracyjnych, a zwłaszcza do przewozów międzynarodowych
przygranicznych oraz dalekobieżnych.
Po identyfikacji segmentu przewozowego inwestor musi określić infrastrukturę
kolejową, na której będzie mógł potencjalnie pracować nabywany tabor kolejowy.
Dopiero na tej podstawie można określić, jakie parametry techniczne i środowiskowe powinny spełniać nabywane jednostki taborowe. Parametry te – co jest
oczywiste – określa się dla każdego wagonu, lokomotywy czy zespołu trakcyjnego
lub pociągu zespolonego indywidualnie i nie sposób byłoby pisać o nich szeroko
w tekście o charakterze ekonomicznym. Przykładowo jedynie można podać, że
w ramach przetargu rozstrzygniętego w listopadzie 2010 roku przez spółkę PKP
Intercity na pociągi zespolone do obsługi przewozowej linii E – 65, określono,
że będący przedmiotem przetargu tabor „musi być zgodny z normami środowiskowymi, bezpieczeństwa oraz interoperacyjności…, a także spełniać parametry
eksploatacyjno – techniczne, takie jak między innymi:
• „prędkość minimalna 200 km/h,
• własny napęd trakcyjny,
• systemy zasilania – 3 kV, 15 kV i 2/3 Hz, 25 kV 50 Hz,
• nacisk osi nie większy niż 180 kN,
• liczba miejsc siedzących: 400 +/– 10,
• stałe zestawienie składu,
• wyposażenie w Europejski System Sterowania Ruchem Pociągów (ETCS)…”.
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Lista wymagań techniczno – eksploatacyjnych w przywołanym wyżej przetargu
była oczywiście znacznie dłuższa. Obejmowała ona również wymagania w zakresie komfortu podróżowania, w tym klimatyzacji i ogrzewania, aranżację wnętrz,
system wymiany pasażerów, sposób rozmieszczenia wózków i napędów, informacje
pasażerską, toalety, dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych i wiele innych detali technicznych.
Wszystkie szczegółowe wymagania techniczne i środowiskowe oraz przewozowe są w przetargach taborowych bardzo szczegółowo określane w tzw. SIWZ, czyli
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co implikuje fakt, że w danym
przetargu zawsze rozpatruje się oferty porównywalne ze sobą pod względem funkcjonalno – użytkowym, i wobec tego nie rozpatruje się ofert niespełniających warunków techniczno – eksploatacyjnych, środowiskowych i innych. W ten sposób
zapewnia się również to, że w dalszych analizach ekonomiczno – finansowych prowadzonych w celu określenia ekonomicznej efektywności inwestycji taborowych
rozpatruje się jedynie oferty porównywalne z ekonomicznego punktu widzenia.
Jest to zatem spełnienie naczelnej zasady nauki ekonomii, która wręcz aksjomatycznie traktuje swoją główną metodę badań, czyli metodę porównań, zgodnie
z którą, porównywać ze sobą można jedynie to, co jest w rzeczywistości wzajemnie
porównywalne.
Przedstawiona wcześniej metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
NPV będąca najważniejszym elementem analizy kosztów i korzyści CBA, służąca
analizie efektywności inwestycji polegających na zakupach nowego taboru kolejowego, jest metodą powszechnie znaną i stosowaną, i co więcej, bezwzględnie zalecaną przy wszelkich projektach współfinansowanych, czy to ze środków unijnych,
budżetowych lub z kredytów i pożyczek bankowych. Uniwersalność tej metody
polega również na tym, że przy zapewnieniu minimalnych warunków porównywalności, a w przypadku taboru kolejowego chodziłoby o takie same ilości jednostek taborowych, posiadających takie same lub dalece zbliżone własności użytkowe oraz parametry techniczno - eksploatacyjne, można przeprowadzać analizy porównawcze, czyli komparatywne różnych wariantów inwestycyjnych, np. zakupy
tych samych jednostek taborowych od różnych producentów i o zróżnicowanych
cenach a także zróżnicowanych warunkach serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego taboru.
Należy ponadto zauważyć, że metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych NPV stosowana do konkretnych obliczeń efektywności zakupów taboru kolejowego zaleca w istocie stosowanie analizy w oparciu o rozpowszechnioną już
na całym świecie metodykę kosztu cyklu życia LCCA (Life Cycle Cost Analysis).
W wartości N INWt ze wzoru (6) wyraża się, bowiem nie tylko koszt, a dla kupującego cena wyprodukowanego pojazdu, lecz również wszelkie inne nakłady poniesione przez producenta jednostki taborowej na prace badawczo – rozwojowe, na
pozyskanie niezbędnych homologacji i certyfikatów, na prace przygotowawcze do
tego projektu oraz na dodatkowy kapitał niezbędny do sfinansowania produkcji
w toku, a także część wartości jego know how. Dodatkowo N INWt obejmuje wydatek, na co najmniej jedną naprawę główną i modernizację P 5, co ma na ogół
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miejsce w połowie cyklu życia pojazdu, czyli po 15 latach od rozpoczęcia jego
WYD
eksploatacji. Natomiast w wartość K t i ∆KapOBRt ze wzoru (6), to przecież nic
innego jak wydatki przewoźnika kolejowego lub innego właściciela jednostki taborowej, które będą ponoszone w całym cyklu życia danego pojazdu, o ile analiza
obejmuje okres od 25 do 45 lat, przyjęty właśnie, jako tenże pełny cykl.
Metodyka kosztu cyklu życia LCCA istnieje i jest stosowana już, co najmniej
od kilkudziesięciu lat i ma ona wiele odmian branżowych. W zakresie kolejnictwa
nie istnieją wprawdzie sztywne przepisy Unii Europejskiej wprowadzające jej obligatoryjne stosowanie, ale Międzynarodowy Związek Kolei UIC opracował i zaleca
w swojej karcie UIC 345 stosowanie (nieobligatoryjne) konkretnej metodyki specyfikacji zakupów taboru z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Przywołana karta UIC 345 zaleca do stosowania 5 – składnikowy model kosztów LCCA,
który wyróżnia:
1. koszty utrzymania taboru,
2. koszty zużycia energii i paliw,
3. koszty eksploatacyjne,
4. koszty przygotowania specyfikacji, certyfikacji i wdrożenia prototypu,
5. koszty środowiskowe.
Zalecane przez kartę UIC 345 pogrupowanie kosztów cyklu życia taboru kolejowego, wskazuje z jednej strony na konieczność możliwie najszerszego ujęcia i wyliczenia wszelkich kosztów związanych z cyklem życia danej jednostki taborowej,
od specyfikacji i projektu aż do fizycznej utylizacji materiałów pozostałych po jej
likwidacji. Natomiast z drugiej strony, łatwo jest też zauważyć, że w całym cyklu
życia jednostki taborowej występują nie tylko koszty po stronie jej producenta
i przewoźnika kolejowego (właściciela jednostki), lecz również po stronie zarządców infrastruktury kolejowej i innych udziałowców systemu kolejowego i wreszcie
po stronie całej gospodarki (np. utylizacja materiałów, ochrona środowiska) i społeczeństwa (skutki środowiskowe, oszczędności lub ich brak w czasach przejazdów
i inne).
W zakresie kosztów utrzymania taboru kolejowego przedmiotem szczegółowych analiz prowadzonych przez inwestora (przewoźnika kolejowego), w tym
analiz komparatywnych, powinny być zawsze brane pod uwagę i porównywane
z innymi ofertami, takie zagadnienia jak między innymi:7
– deklarowana awaryjność taboru, w tym także awaryjność na poziomie podzespołów,
– deklarowana długość cyklów przeglądowych,
– nakłady pracy na utrzymanie taboru,
– system zaopatrzenia w części zamienne (dostępność, czas oczekiwania, koszty zakupu, okresy gwarancyjne i pogwarancyjne),
– dodatkowe nakłady na wyposażenie specjalistyczne.

7 Raczyński J., Czynniki decyzyjne w procesie zakupu taboru kolejowego, Technika Transportu Szynowego
2007, nr 7.
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Aktualnie wielu producentów taboru oferuje jednostki taborowe wraz zapewnieniem kilkuletniego, a czasami nawet kilkunastoletniego serwisu utrzymaniowego. Przedmiotem szczególnych analiz powinny być w takim przypadku warunki tego sposobu serwisowania jednostek taborowych. Niektóre z tych warunków
oferowane przez poszczególnych producentów taboru mogą być, bowiem w ogóle
nieporównywalne. Przykładowo, jeden producent oferuje serwis na poziomie P 1
do P 3 przez cztery lata (np. z możliwością przedłużania tych okresów), a drugi,
serwis na poziomie P 1- P 5 przez szesnaście lat. Druga oferta obejmuje w tym
przykładzie zarówno wymagane naprawy rewizyjne P 4, jak też naprawę główną
w połączeniu z modernizacją P 5, po której eksploatowana jednostka jest prawie „jak nowa”. Obie oferty serwisowe są jednak wzajemnie nieporównywalne.
W przypadku tzw. „outsourcingowania” serwisu ważne są jeszcze dwa elementy,
które w ramach analiz porównawczych inwestor musi wziąć pod uwagę. Pierwszy
to zaplecze utrzymaniowe, w którym będzie prowadzony serwis taboru. Istotne
jest tu, bowiem kto, dostawca taboru czy przewoźnik, wybuduje i wyposaży halę
serwisową albo dostosuje istniejącą halę do serwisowania nowych jednostek oraz
czyją ona będzie własnością po zakończeniu umowy serwisowej. Natomiast drugi
element, to przekazywanie lub nieprzekazywanie wyposażenia diagnostycznego
oraz wiedzy i doświadczenia związanego z serwisowaniem jednostek taborowych
(tzw. know how) pracownikom przewoźnika kolejowego (właściciela pojazdów),
poprzez ich szkolenie, co jest związane z okolicznością, że umowa serwisowa może
być kiedyś zakończona.
Szczególne miejsce w analizach porównawczych efektywności inwestycji
w tabor kolejowy zawsze mają analizy zużycia energii elektrycznej lub paliw.
W tym zakresie przyszli właściciele jednostek taborowych mają do dyspozycji całe
spektrum metod pomiarowych oferowanych przez zaplecze naukowe kolejnictwa,
łączne z teoretycznymi modelami jazd i obciążeń pociągów. Ponadto, w przypadku jednostek spalinowych, istnieją szczegółowe wytyczne do badań zawarte
np. w prawie unijnym (dyrektywa 2004/26), jak też w kartach UIC 623 i 625
oraz w normie ISO 8178 F. Tzw. energochłonność jednostki taborowej ma ścisły
związek z jej masą brutto. Ważna jest zatem analiza porównawcza oferowanych
przez producentów pojazdów kolejowych pod kątem technologii służących obniżeniu masy brutto (np. lekkie kompozyty wyposażenia wnętrz, lżejsze podzespoły), a także, w pojazdach przeznaczonych do ruchu pasażerskiego, analiza zużycia
energii na cele pomocnicze, np. na klimatyzację i ogrzewanie.
Trzecim z najważniejszych elementów wszelkich analiz komparatywnych efektywności inwestycyjnej jednostek taborowych są główne pozycje kosztów eksploatacyjnych, takie jak miedzy innymi:8
– koszty (pracochłonność) przygotowania pojazdów do drogi,
– zapotrzebowanie na personel pokładowy i trakcyjny (koszty pracy personelu),
– dyspozycyjność jednostek taborowych,
– koszty dostępu do infrastruktury kolejowej w okresie eksploatacji jednostki.
8 Tamże.
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Dwa ostatnie elementy wymagają pewnego komentarza. Obecnie przyjmuje
się, że wskaźniki dyspozycyjności taboru nowej generacji powinny wynosić np.
w przypadku nowych lokomotyw nawet 0,98, a w przypadku zespołów trakcyjnych, co najmniej 0,95. Na wielkość tego rodzaju wskaźników rzutują takie czynniki, jak między innymi: pracochłonność prac utrzymaniowych, awaryjność podzespołów, dostęp do części zamiennych i organizacja prac serwisowych. Deklarowane przez producenta taboru wskaźniki gotowości technicznej (dyspozycyjności)
mają niewątpliwie wpływ na na ilość nabywanych przez przewoźnika kolejowego
nowych jednostek, zwłaszcza w przypadku przewoźnika pasażerskiego, który zamierza przy ich wykorzystaniu wdrożyć nowy system przewozowy (tzw. produkt
handlowy). W przypadkach, kiedy zadeklarowane przez producenta wskaźniki
dyspozycyjności taboru nie są dotrzymywane, np. ze względu na nieprzewidzianą
awaryjność niektórych podzespołów lub usterkowość, przewoźnik taki ewidentnie
ponosi straty, czyli ponosi koszty utraconych możliwości. Ryzyko wystąpienia
takich kosztów zawsze powinno być uwzględniane w analizach porównawczych
efektywności ekonomicznej inwestycji taborowych.
Koszty dostępu do infrastruktury kolejowej mają bardzo istotne znaczenie
i udział przy eksploatacji danej jednostki taborowej w całym cyklu jej życia. Obecnie, w polskich warunkach na koszty te wpływa przede wszystkim wspomniana masa brutto jednostki taborowej w przypadku pociągu zespolonego lub całkowita masa brutto całego klasycznego pociągu pasażerskiego lub towarowego.
Stąd czynnik minimalizacji masy brutto zawsze jest ważny zarówno, jako czynnik
wpływający na zużycie energii lub paliwa, jak też, jako parametr wpływający na
koszt dostępu do infrastruktury kolejowej. Z masą brutto danej jednostki taborowej związany jest bezpośrednio nacisk osi na szynę, który wpływa na zużycie
infrastruktury kolejowej. Obecnie preferuje się w przewozach pasażerskich zespoły
trakcyjne z naciskiem osi na szynę znacznie poniżej 20 ton. Należy zwrócić ponadto uwagę, że masa brutto jednostki taborowej i nacisk jej osi na szynę, to nie
jedyny parametr, który wpływa na zużywanie się infrastruktury kolejowej. Wpływ
na to zużycie ma, bowiem również konstrukcja wózków, determinująca oddziaływanie boczne kół pojazdu na szyny, intensywność przyspieszania i hamowania,
a także jakość sterowania napędem wpływająca na to, czy przy rozruchu i hamowaniu pojazdów występują lub nie występują poślizgi. Te elementy nie są wprawdzie uwzględniane obecnie w stawkach dostępu do infrastruktury kolejowej, ale
obiektywnie wpływają na jej stopniowe zużywanie się. Te dodatkowe koszty ponosi bezpośrednio zarządca infrastruktury kolejowej, a pośrednio cała gospodarka
i społeczeństwo. Prowadzi to do wniosku, że w zakresie pełnej analizy porównawczej efektywności inwestycji taborowych, również i takie elementy, związane ze
zużywaniem się infrastruktury kolejowej powinny być uwzględniane. Podobnie
zresztą jak elementy związane z uciążliwościami środowiskowymi, a także różne
inne koszty i korzyści zewnętrzne dla gospodarki i społeczeństwa, powodowane
przez tabor kolejowy, które w bezpośrednim rachunku ekonomicznym inwestora
nie są uwzględniane.
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Powyższe rozważania prowadzą do w pełni uprawnionego wniosku, że analizy
porównawcze ekonomicznej efektywności zakupów nowego taboru kolejowego
powinny być prowadzone w oparciu o metody analizy kosztów i korzyści CBA,
z zastosowaniem szczegółowej metodyki kosztu cyklu życia taboru LCCA w sposób poszerzony, przy uwzględnianiu trzech punktów widzenia, a zatem również
i trzech poziomów oceny ekonomicznej efektywności danego projektu, a mianowicie:
• jako analizy efektywności (finansowej) z punktu widzenia przewoźnika nabywającego tabor kolejowy;
• jako analizy efektywności (finansowej poszerzonej) z punktu widzenia całego systemu kolejowego, uwzględniające dodatkowo różne aspekty oddziaływania jednostek taborowych na infrastrukturę kolejową, w tym na
automatykę i łączność kolejową, sieć zasilania trakcyjnego, dworce kolejowe
(dostosowanie peronów), a także wzrost bezpieczeństwa ruchu kolejowego
i ograniczenie wypadkowości w transporcie kolejowym;
• jako analizy efektywności kompleksowe (ekonomiczne), uwzględniające
dodatkowo ogólnogospodarczy i ogólnospołeczny, a także środowiskowy
aspekt danego projektu zakupu jednostek taborowych – transfer know how,
nowe miejsca pracy w zapleczu utrzymaniowym, oszczędności w czasach
jazdy w przypadku taboru pasażerskiego, wzrost komfortu podróżowania,
przejęcie części pasażerów z samochodów osobowych, ograniczenia hałasu,
eliminacja szkodliwych i trudnych do utylizacji materiałów, ograniczenia
w emisjach szkodliwych substancji do atmosfery i inne korzyści zewnętrzne
dla gospodarki i społeczeństwa.
Analizy takie powinny być przeprowadzane dla okresów, co najmniej 25 – letnich, ze szczegółowym rozpisaniem wszystkich nakładów kapitałowych i wydatków ponoszonych w ciężar kosztów oraz korzyści (przychodów) generowanych
przez dany projekt, dla każdego roku odrębnie. Conditio sine qua non pozostaje
wszakże to, aby w ramach wariantów inwestycyjnych porównywać ze sobą to, co
jest obiektywnie porównywalne.
PS. Referat autor dedykuje autorom i decydentom Raportu Najwyższej Izby
Kontroli pod nazwą „FUNKCJONOWANIE GRUPY PKP”9, opublikowanego jesienią 2015 roku, w którym abstrahując od dorobku naukowego ekonomii
i w sposób kłócący się się z logiką rozumowania i wiedzą naukową, dokonano
porównań cenowo – kosztowych pociągów zespolonych PENDOLINO z prędkością
maksymalną 250 km/h (klasa 2 pociągów dużych prędkości) z hipotetycznym polskim pociągiem zespolonym z prędkością maksymalną 190 km/h, który nie istniał
i nie istnieje – został wymyślony10.

  9 www.nik.gov.pl – druk nr KIN-4101-08-2013.
10 Szerzej na ten temat, zob.: J. Engelhardt, NIK i Pendolino. Gdzie sens i gdzie logika …, Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 4
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Streszczenie. Bezpieczeństwo pasażerów na dworcach kolejowych w Polsce w ostatnich latach wyraźnie się poprawiło. Jest to zasługą Grupy PKP S.A., która podejmuje szereg działań, aby
podróżni czuli się bezpiecznie. W tym celu podejmowana jest intensywna współpraca z odpowiednimi służbami oraz firmami na rynku. W artykule omówiono politykę, jaką prowadzi Grupa PKP
S.A. na rzecz bezpieczeństwa pasażerów, a także wyszczególniono działania i środki podejmowane
w tym zakresie. Przedstawiono również kwestie związane z subiektywnym odczuwaniem przez
ludzi bezpieczeństwa na dworcach kolejowych. Omówiono źródła niepewności i czynniki wpływające na te indywidualne odczucia. Intensywna polityka związana z remontami i modernizacjami
dworców ma na celu poprawę warunków obsługi podróżnych. Dąży się do sytuacji, w której dworce
będą dostępne dla wszystkich. Ostatni podrozdział poświęcony jest bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, dworce kolejowe, pasażer, podróżny

1. Wstęp
Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym w ostatnich latach nabrało szczególnego znaczenia. Zapewnienie odpowiedniego jego poziomu i ciągła poprawa jest
przedmiotem uwagi wszystkich uczestników rynku kolejowego – władzy ustawodawczej, regulatora rynku, przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury,
podmiotów uczestniczących w procesach oceny zgodności, w tym producentów
i jednostek oceniających zgodność.
W pociągach i na dworcach kolejowych o poprawę bezpieczeństwa dba Grupa
PKP, prowadząc w tym zakresie szeroko zakrojoną politykę. Jednym z elementów
tej polityki jest strategia działań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa podróżnych. W tym celu nastąpiła intensywna współpraca z odpowiednimi
służbami oraz innymi firmami na rynku. Poprzednia strategia dotycząca tych działań została opracowana w 2004 r., a ponieważ od tego czasu rynek uległ znaczącym zmianom, pojawiła się konieczność podpisania kolejnego porozumienia w tej
sprawie, co miało miejsce w październiku 2015 r.
1 Wkład autorów w publikację: Garlikowska M. 50%, Ochociński K. 20%, Gondek P. 30%
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W ramach działań służących poprawie bezpieczeństwa modernizowane są
dworce, linie kolejowe oraz rozjazdy i przejazdy kolejowo–drogowe. Na wyremontowanych liniach montowane są nowoczesne urządzenia sterowania ruchem,
bezpośrednio podnoszące poziom bezpieczeństwa. Na ponad 130 dworcach kolejowych zainstalowano monitoring, a największe obiekty objęte są całodobową
ochroną. Na głównych dworcach i w pociągach z największą liczbą negatywnych
zdarzeń pojawiają się regularne patrole Straży Ochrony Kolei. Jak szacuje PKP
S.A., dzięki podjętym działaniom rok 2014 był w tym zakresie przełomowy. Dane
pokazują, że liczba zdarzeń od 2011 r. spadła o 25%, a liczba poszkodowanych
zmniejszyła się o 44%.
2. Subiektywne odczuwanie bezpieczeństwa przez pasażerów
Każdy człowiek odczuwa kwestie bezpieczeństwa subiektywnie. Jako pasażer
może odczuwać obawy w takich kwestiach, jak: przestępczość, nieufność wobec rozkładów jazdy z uwagi na częste opóźnienia, połączenia wieczorne i nocne. Należy
jednak podkreślić, że obawy przed wszelkimi niepożądanymi zdarzeniami są czysto
subiektywnie i nie mają odzwierciedlenia w realnych wskaźnikach przestępczości
kryminalnej.
Źródłem niepewności mogą być: brud, ciemność panująca w niektórych obszarach dworców, zaniedbania widoczne na dworcach i w pociągach. Badania pokazują,
że dworzec leżący na uboczu czy w gorszej dzielnicy, dodatkowo utrzymany w ciemnej, szarej tonacji pogarsza samopoczucie podróżnych. Jest to taki mały szczegół nie
brany pod uwagę podczas modernizacji dworca. Architekci lubią szarość jako kolor
nowoczesny i nie uwzględniają obaw i uczuć podróżnych w tej kwestii.
Na odczucie bezpieczeństwa wpływa również indywidualny odbiór otaczającej
rzeczywistości oraz osobiste doświadczenia, zwłaszcza te negatywne. Najczęściej
ofiarami stają się kobiety i osoby starsze, dlatego u tych osób obawy będą automatycznie częstsze i większe. Mniejszy strach występuje obecnie przed zawodnością
techniczną systemów kolejowych – wykolejenia, zderzenia jadących pociągów czy
pożar niż przed atakami innych podróżnych. Obawy te zwiększają walające się często
w pobliżu dworców śmieci, pomazane graffiti ściany, wadliwe wyposażenie pociągów
czy brak personelu ochrony. Do tego dochodzi brak lub umiarkowane możliwości
poproszenia o pomoc w razie potrzeby, co również zwiększa strach, nawet jeśli tylko
podświadomie. Podróżni wyciągają z powyższych faktów wniosek, że koleje nie są
w stanie działać przeciwko niekorzystnym dla nich zdarzeniom. Czują się pozostawieni sami sobie i unikają niebezpiecznych z ich punktu widzenia lokalizacji.
To przedsiębiorstwa kolejowe muszą analizować, jakie ryzyka i słabe punkty występują na ich terenie. Zaufanie podróżnych jest ważnym punktem dla poprawy
poczucia ich bezpieczeństwa, a podejmowane czynności muszą być odpowiednio
skoordynowane. Celem musi być budowanie zaufania do funkcjonowania systemów
bezpieczeństwa, urządzeń technicznych, personelu kolei, ale również do służb dbających o bezpieczeństwo i policji. Jednak także społeczeństwo musi wnieść swój wkład
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na rzecz bezpieczeństwa, ponieważ tylko współpraca wszystkich zainteresowanych
stron może szybko przynieść efekty.
Rzeczywiste bezpieczeństwo danego miejsca nie jest gwarancją dla wysokiego
poczucia bezpieczeństwa. Obok bezpośredniego zagrożenia przestępczością ludzie
czują się również niepewnie widząc wandalizm na publicznym mieniu. Potencjalnie
niebezpieczne może być dla nich wsiadanie i wysiadanie, zwłaszcza, kiedy między
pojazdem a peronem jest duży odstęp, ruszanie z miejsca i hamowanie, szybka jazda.
Zapytani o ich poczucie bezpieczeństwa podróżni, oprócz ww. obaw wymieniali także odnalezienie drogi oraz dotarcie na właściwe miejsce na dworcu.
Nieprzejrzyste otoczenie
Ocena danego miejsca pod kątem jego bezpieczeństwa zależy od warunków zewnętrznych oraz od osób, które dokonują oceny. Te same okoliczności nie prowadzą
zatem do tych samych ocen. Wg teorii Jaya Appletona [1], ludzie preferują miejsca,
które z jednej strony dają rozległy widok, a z drugiej zapewniają schronienie przed
niesprzyjającymi warunkami. Miejsca, które mają obszerniejsze pole widzenia i dobry widok na okolicę są uznawane za bezpieczniejsze, dlatego już podczas planowania powinno się wziąć pod uwagę określony sposób budowy obiektu: zrezygnować
z kanciastości, kolumn i pamiętać o możliwości rozrastania się z czasem bujnej roślinności. Dodatkowo miejsce takie powinno służyć jako schronienie i ochrona przed
różnymi zagrożeniami, np. tworzenie zadaszeń chroniących przed niekorzystnymi
zjawiskami pogodowymi czy stworzenie możliwości uzyskania szybkiej pomocy lub
łatwego powiadomienia odpowiednich służb w razie kontaktu z przestępcami.
Fisher i Nasar rozszerzyli teorię Appletona o czynnik możliwości ucieczki. Ludzie
czują się bezpieczniej, kiedy istnieje łatwość ucieczki od niebezpiecznej sytuacji lub
możliwość zawołania szybkiej pomocy [4].
Badania pokazują również, że zagrożenie jest odczuwane szczególnie w miejscach podziemnych, które dają wrażenie zamkniętych pomieszczeń, z których nie
ma ucieczki. Brak odpowiedniej widoczności prowadzi do powstawania obaw przed
takim miejscem.
Widoczność ograniczana jest też przez ciemność. Fakt ten jest punktem wyjścia
do zrozumienia, dlaczego podróżni wolą podróżować w dzień niż w nocy. 44% zapytanych zgodziło się, że lepsze oświetlenie pozytywnie działałoby na ich samopoczucie. Wiele przystanków i małych stacji jest słabo oświetlonych. Jest to, co prawda
znany, ale niedoceniany czynnik. Tutaj powstaje więc pole do poprawy.
Nieklarowne sytuacje
Autorzy niniejszego artykułu przeprowadzili wśród polskich podróżnych ankietę dotyczącą przyczyn powstawania lęku na dworcach kolejowych. Przebadanych zostało 800 podróżnych na różnych polskich dworcach. Wyniki ankiety
przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Przyczyny powstawania lęku wśród polskich podróżnych na dworcach kolejowych

Podobne badania prowadzone były w Niemczech w 2014 r. Wyniki tych badań
przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Przyczyny powstawania lęku wśród podróżnych na dworcach w Niemczech
Źródło: [2]

Należy zauważyć, że wyniki przeprowadzonych w obu krajach ankiet w dużej
mierze się pokrywają. Ponadto w Niemczech nie był badany czynnik związany
z przestępczością.

BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW NA DWORCACH KOLEJOWYCH W POLSCE

39

Pozostająca w sferze życzeniowej klarowność otoczenia nie odnosi się tylko do
przestrzennego obszaru, ale również do kontekstu sytuacyjnego. Im dokładniejsze
i przewidywalne rozplanowanie stacji kolejowej/przystanku, tym pewniej czują się
pasażerowie. Podróżny może być też wspierany poprzez optymalną ofertę przewoźników oraz przejrzystą prezentację informacji. Istotne dla pasażerów informacje to: plany sieciowe i rozkłady jazdy, ogłoszenia co do odwołań, opóźnień pociągów i czasu oczekiwania, oznakowanie i drogowskazy. Główną rolę odgrywają
ciągle terminale. Należy pamiętać, że podróżni mają różne potrzeby dotyczące
informacji. Mobilne aplikacje umożliwiają docelowe poszukiwanie istotnych informacji i największą aktualność.
Badania pokazują również, że pasażerowie nie lubią zmian, gdyż muszą się na
nowo orientować. Dochodzi do tego fakt, że tablice ogłoszeniowe i komunikaty
głosowe podają często sprzeczne informacje.
Oznaki zniszczenia i nieporządku
Oznaki zniszczenia i nieporządku również wpływają negatywnie na podróżnych
i ich poczucie bezpieczeństwa. Mogą one mieć charakter socjalny lub fizyczny. Do
socjalnych należy zaliczyć: obecność pewnych grup osób, np. pijanych, włóczącej
się młodzieży lub żebraków, które wywołują niepokój i nieprzyjemne uczucia. Zagrożenie wywołane jest tym, że często osoby te są nieprzewidywalne i trzeba się
liczyć z ich odbiegającym od normy zachowaniem.
Do fizycznych zaliczamy: graffiti, popsute urządzenia, śmieci i inne nieczystości. Ma to związek z poczuciem, że brak na takim obszarze społecznej kontroli,
łamane są reguły porządkowe itp. A skoro te reguły nie są przestrzegane, to inne
pewnie też. To założenie wspierane jest przez tzw. efekt zbitego okna, który mówi
o tym, że jeśli gdzieś jest rozbita szyba i nie zostanie ona szybko wymieniona, to
w krótkim czasie pozostałe szyby w jej pobliżu również zostaną rozbite [12]. To
samo tyczy się urządzeń – zepsute powinny być szybko naprawiane, co może pomóc uniknąć dewastacji kolejnych.
Rola personelu
Jeśli zapytamy pasażerów, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia ich poczucia bezpieczeństwa, to najczęstszą odpowiedzią jest „więcej personelu”. Przede
wszystkim w nocy i w godzinach wieczornych życzymy sobie większej obecności
personelu zapewniającego ochronę i bezpieczeństwo. W dalszej kolejności wymieniane są środki, takie jak: dostęp do połączeń alarmowych i nadzór kamer video.
Zaangażowanie personelu może rekompensować słabości w innych obszarach.
Pewność, że jest możliwość kontaktu z personelem łagodzi troskę w odniesieniu do
deficytu wielorakich informacji. Personel pomaga w orientacji i posiada wiele istotnych informacji lub może się o nie dla nas postarać. Jednocześnie powstaje efekt,
że jest osoba odpowiedzialna, która nadzoruje przestrzeganie reguł i innych prze-
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pisów, a w razie ich przekroczenia może zarządzić karę. W sytuacjach awaryjnych
jest możliwość bezpośredniej interwencji i to ma szczególnie ważne znaczenie.
Obecność policji i służb bezpieczeństwa może jednak działać także negatywnie
na poczucie bezpieczeństwa. Podróżni mogą wyjść z założenia, że obecność policji
bierze się stąd, że dane miejsce jest szczególnie niebezpieczne i dopasują odpowiednio swoje postrzeganie rzeczywistości.
3. Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa na polskich dworcach
Dworce kolejowe są integralną częścią infrastruktury dostępnej dla ogółu społeczeństwa. W kwestii utrzymania porządku, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania naruszania porządku prawnego podlegają organom ustawowo służącym społeczeństwu, mającym stać na straży bezpieczeństwa ludzi. Służby te zobowiązane są
również do utrzymywania porządku w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej. Należą do nich: Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Miejska (Gminna). Działania Policji i Straży
Miejskiej wspomagane są przez PKP S.A. poprzez prowadzenie szeregu projektów
z zakresu bezpieczeństwa. Na dworcach funkcjonują następujące formy ochrony:
- patrole Straży Ochrony Kolei;
- monitoring wizyjny;
- Agencje Ochrony specjalizujące się w ochronie osób i mienia;
- całodobowe centra monitoringu.
Do sytuacji, które mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa podróżnych, możemy zaliczyć [8]:
1. Obecność osoby (lub osób), której wygląd i zachowanie powoduje niepokój:
- zachowującej się agresywnie,
- będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- niszczącej mienie,
- nieprzestrzegającej przepisów porządkowych obowiązujących na dworcach;
2. Pozostawiony pakunek lub bagaż bez opieki:
- którym nikt się nie interesuje,
- z którego wydobywa się jakikolwiek zapach lub obłok dymu, bądź pył/
proszek niewiadomego pochodzenia,
- z którego wystają dziwne przedmioty (przewody, pojemniki itp.);
3. Wydobywający się dym lub ogień z zamkniętego pomieszczenia lub z pobliskiego kosza na śmieci, czy iskry w szafie z urządzeniami elektrycznymi.
W celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności udzielania pierwszej pomocy
w sytuacjach zagrożenia życia dworce polskie są sukcesywnie wyposażane w defibrylatory EAD. Obecnie defibrylatory dostępne są w następujących lokalizacjach:
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Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Poznań Nowy, Wrocław Główny, Katowice
(NDK), Kraków Główny, Warszawa Centralna,Warszawa Wschodnia [8].
Porozumienie dotyczące poprawy bezpieczeństwa
W 2015 roku PKP zainicjowało podpisanie porozumienia dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach. Oprócz PKP sygnatariuszami były służby mundurowe: Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa oraz firmy działające na rynku kolejowym – zarówno w ramach Grupy PKP,
jak i poza nią.
Na mocy porozumienia PKP S.A. zostało koordynatorem prac Centralnego
Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach oraz Regionalnych Zespołów ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach.
Wszystkie te zespoły mają za zadanie identyfikację i analizę ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w pociągach i na obszarach kolejowych oraz opracowywanie działań zaradczych dla tych zagrożeń. Za zwoływanie zespołu Centralnego
odpowiadać będzie PKP S.A., natomiast za zwoływanie zespołów regionalnych
– Straż Ochrony Kolei [6].
Monitoring
Obecnie ponad 230 dworców objętych jest ochroną, a ponad 150 nowoczesnym systemem monitoringu. Spółki Grupy PKP każdego dnia dbają o zapewnienie pasażerom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Ponadto na dworcach
widać całodobowe patrole oraz mobilne centra Straży Ochrony Kolei. Na największych dworcach ochrona pracuje całodobowo. W nowych pociągach spółki
PKP Intercity (Pendolino, Flirt, PesaDART) także zainstalowany jest monitoring,
dzięki czemu obsługa składów na bieżąco obserwuje sytuację w pociągach i w razie
nagłych zdarzeń ma możliwość szybkiego reagowania [5].
Monitorowanie dworców przez sok
Straż Ochrony Kolei przez całą dobę monitoruje tereny dworców, stacji i przystanków, pociągi oraz szlaki kolejowe, by pasażerowie czuli się bezpiecznie i mogli
spokojnie podróżować. W razie potrzeby, np. podczas wzmożonego ruchu, pojawiają się dodatkowe patrole funkcjonariuszy, także nieumundurowanych. Zespoły
patrolujące dysponują ponad 80 specjalnie wyszkolonymi psami, które towarzyszą
pracownikom, m.in. podczas przejazdów zorganizowanych grup czy uczestników
imprez masowych. Do monitoringu dojazdu do szlaków wykorzystuje się ponad
150 samochodów terenowych.
SOK dysponuje także nowoczesnym sprzętem. Jest to 9 Mobilnych Centrów
Monitoringu czyli specjalne samochody wyposażone w system kamer. Dzięki nim
funkcjonariusze mogą obserwować kilkukilometrowy odcinek torów. Służbę funkcjonariuszy wspomaga system blisko 200 tzw. fotopułapek, które automatycznie
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powiadamiają patrol, gdy w zabezpieczonym obszarze zostanie zarejestrowana
niebezpieczna sytuacja. Straż Ochrony Kolei współpracuje z Policją, Żandarmerią
Wojskową, Strażą Pożarną oraz strażami miejskimi [5].
Cykliczna aktualizacja procedur
We wszystkich spółkach Grupy PKP wprowadzone zostały ścisłe procedury
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia mogącego powodować zagrożenie natychmiast powiadamiane są
odpowiednie służby. Procedury są cyklicznie weryfikowane i aktualizowane wg
obowiązujących wytycznych i przepisów. Pracownicy odpowiedzialni za obsługę podróżnych, m.in. maszyniści i drużyny konduktorskie, przechodzą specjalne
szkolenia. Na największych dworcach kolejowych wygłaszane są specjalne komunikaty z apelem do pasażerów, by zwracali uwagę na pozostawione bez opieki
bagaże lub jakiekolwiek nietypowe sytuacje. W razie ich zaobserwowania należy
niezwłocznie powiadomić obsługę dworca, ochronę lub odpowiednie służby, np.
Policję lub SOK.
Poprawa dostępności dzięki modernizacjom
Intensywna polityka inwestycyjna na kolei, związana m.in. z remontami i modernizacjami dworców, ma na celu po pierwsze widoczne podniesienie estetyki
obiektów, a po drugie poprawę warunków obsługi pasażerów. Przyczynia się to
do sytuacji, w której dworce stają się dostępne dla wszystkich – także dla osób
niepełnosprawnych, starszych, podróżujących z dziećmi czy z większym bagażem.
Program remontów dworców rozpoczął się w 2005 r. poszukiwaniem źródeł
finansowania dla prac w budżecie państwa i budżecie unijnym. Wyremontowane
w ostatnich latach obiekty stały się wizytówkami miast, ale także i zmieniającej się
kolei. Jednak chociaż postęp w tym obszarze jest ogromny, to nie można mówić
o zakończeniu tego programu, gdyż wiele dworców wymaga jeszcze modernizacji.
Jednym z ważniejszych aspektów realizowanych inwestycji dworcowych jest przystosowanie obiektów kolejowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W zakresie obsługi podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się,
nowe i zmodernizowane obiekty pozbawione są barier architektonicznych, wyposażone są w windy, podnośniki, platformy, podjazdy i ruchome schody, przystosowane okienka kasowe i toalety.
Z myślą o osobach niewidomych montowane są specjalne ścieżki i tyflograficzne mapy, opisujące alfabetem Braille’a topografię dworca. Na obszarze całej sieci
kolejowej systemy informacyjne dostępne są w sumie na 181 stacjach, a na 28
znajduje się także informacja w alfabecie Braille’a.
Zadbano także o potrzeby osób głuchoniemych. Od 2015 r. osoby głuche i niedosłyszące mogą korzystać na największych dworcach w Polsce, m.in. z pętli indukcyjnych oraz z innowacyjnego rozwiązania: tłumacza języka migowego online,
dzięki któremu mogą uzyskać niezbędną pomoc.
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4. Przystosowanie dworców do potrzeb niepełnosprawnych
Proces dostosowywania infrastruktury kolejowej do przepisów Unii Europejskiej w zakresie jej dostępności dla osób niepełnosprawnych jest realizowany od
1 lipca 2008 roku. Do 31.12.2014 r. infrastrukturę kolejową modernizowano,
remontowano lub budowano w oparciu o Decyzję Komisji 2008/164/WE z dnia
21 grudnia 2007 roku, dotyczącą technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych
prędkości [3].
Od 01.01.2015 r. infrastrukturę kolejową modernizuje, remontuje lub buduje
się w oparciu o Rozporządzenie Komisji nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się [10].
Dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej
możliwości poruszania się służą następujące elementy dotykowe:
Pasy ostrzegawcze - składają się z szeregu symetrycznie ułożonych guzków,
sygnalizują zbliżanie się do niebezpiecznego miejsca i ostrzegają przed grożącym
niebezpieczeństwem.
Ścieżki dotykowe - stanowią ciąg elementów z podłużnymi wypukłościami,
znajdują się na utwardzonej nawierzchni, ich zadaniem jest umożliwienie osobie
niewidomej lub słabowidzącej utrzymanie właściwego kierunku przemieszczania.
Pola uwagi - ich zadaniem jest informowanie o krzyżowaniu się lub rozgałęzianiu pasów prowadzących, lub zmianie kierunku przemieszczania się; najczęściej
składają się z wypukłych guzków, analogicznych do stosowanych na pasach ostrzegawczych.
Mapy dotykowe - pozwalają na lepsze zorientowanie się osób niewidomych
w położeniu wielu ważnych elementów dworca.
Pasy ostrzegawcze: kolej - perony
Na polskich sieciach kolejowych do 2014 roku wskutek braku stosownych przepisów istniała duża dowolność w odniesieniu do usytuowania pasa ostrzegawczego
względem linii ostrzegawczej i strefy zagrożenia. Skutkowało to powstawaniem na
modernizowanych obiektach dworcowych nowych barier dla osób niewidomych.
Montowano także płyty, które zupełnie nie spełniały wymagań dotyczących przekazywania informacji osobom niewidomym.
Od dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
[11]. Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu:
– §98,ust.12a Ostrzegawczy pas dotykowy powinien posiadać formę jednakowych znaków wypukłych o następujących parametrach:
1) znak wypukły powinien mieć formę ściętego stożka lub sfery kuli o:
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a) wysokości nie mniejszej niż 5 mm i nie większej niż 8 mm,
b) średnicy podstawy nie mniejszej niż 30 mm i nie większej niż 40 mm,
2) znaki powinny być rozmieszczone w układzie siatki prostokątnej o wymiarach boków nie mniejszych niż 60 mm i nie większych niż 120 mm.
– ust.12b Ostrzegawczym pasem dotykowym oznacza się także miejsca,
w których w ciągu komunikacyjnym występują bariery architektoniczne
lub inne przeszkody, w szczególności schody oraz granice obszaru dostępnego dla pasażerów.

Fot. 1. Pas ostrzegawczy na peronie

Pasy ostrzegawcze – Ostrzeganie przed końcem peronu
Do 31.12.2014 roku obowiązywało zabezpieczenie końca peronu barierą
i oznakowaniem dotykowym.

Fot. 2. Zabezpieczenie końca peronu (1)
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Od 01.01.2015 r. można stosować oznakowanie dotykowe peronu lub barierę.

Fot. 3. Zabezpieczenie końca peronu (2)

Ścieżki dotykowe
Gwarantują bezpieczne przemieszczanie się osób niewidomych lub słabowidzących, dlatego powinny być podstawowym wyposażeniem budowanych lub modernizowanych dworców i przystanków kolejowych. Powinny stanowić stały element
tras wolnych od przeszkód i umożliwiać osobom niewidomym lub słabowidzącym
osiągnięcie na dworcu kolejowym m.in. takich celów, jak:
- wejście/wyjście,
- kasa i punkt informacyjny,
- schody, pochylnie i windy,
- toalety,
- mapa dotykowa obiektu,
- poczekalnie,
- peron [9].
Jeśli do ww. punktów/obiektów prowadzi kilka tras wolnych od przeszkód to
przynajmniej jedna powinna być wyposażona w ścieżkę dotykową. Obecnie brak
jest uregulowania krajowego dla wszystkich gałęzi transportu.
W odniesieniu do peronów kolejowych, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji
UE nr 1300/2014 [10], wyczuwalne dotykiem oznaczenia powierzchni, po której
przemieszczają się osoby, mogą należeć do jednego z dwóch rodzajów:
- wzór ostrzegawczy, wskazujący na zagrożenie na granicy strefy zagrożenia,
- wzór naprowadzający, wskazujący drogę poruszania się po bezpiecznej
stronie peronu.
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Fot. 4. Przykład ścieżki dotykowej

Przykłady rozwiązań pól uwagi

Fot. 5. Pole uwagi (1)
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Fot. 6. Pole uwagi (2)

Mapy dotykowe

Fot. 7. Przykład mapy dotykowej

Dotykowe nośniki informacji mogą być związane również z umożliwianiem
odczytywania informacji za pomocą rąk. Oprócz map są to wszelkie dodatkowe
informacje umieszczane np. na poręczach w postaci pisma wypukłego lub napisów
w alfabecie Braille’a. Występują dwa rodzaje map dotykowych:
- przedstawiające graficznie ścieżkę dotykową, umożliwiając osobom niewidomym zapoznanie się z jej przebiegiem, znajdującymi się na trasie
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utrudnieniami (jak schody) i udogodnieniami (windy, schody ruchome),
zorientowanie się w odległościach do poszczególnych punktów dworca;
- przedstawiające poszczególne obiekty dworca wraz z naturalnymi punktami odniesienia (ściany, drogi, tereny zielone); mapy takie występują
z reguły na dworcach, na których nie ma ścieżek dotykowych. Wówczas
osoba niewidoma będzie śledzić naturalne punkty odniesienia umieszczone na mapie [9].
Mapy takie powinny być użyteczne dla wszystkich, zarówno dla osób widzących jak i niewidomych.
5. Podsumowanie
W celu podwyższenia poczucia bezpieczeństwa podróżnych należy pracować
nad strukturą dworców, stacji kolejowych oraz dbać o czystość w tych miejscach.
Środki podejmowane w tym zakresie oddziałują nie tylko na subiektywne odczuwanie bezpieczeństwa, ale także w typowy sposób na obiektywne bezpieczeństwo.
Ponadto decydujące znaczenie ma dostarczanie informacji i nie wolno tu zapominać o osobach niepełnosprawnych. Jeśli stworzone zostanie przejrzyste, zadbane
pomieszczenie, wtedy będzie ono możliwie wolne od wszelkich nieprzyjemnych
dla podróżnego niespodzianek. Należy stworzyć możliwość komunikacji i przedstawić jasne instrukcje co do zachowania w sytuacjach kryzysowych.
Nie jest możliwe stworzenie otoczenia, w którym wszyscy podróżni będą się
czuli tak samo bezpiecznie. Możliwe jest jednak wykreowanie stanu przybliżonego
do stanu „Bez obaw” dla podróżnych i jest to niezwykle wartościowy cel, do którego należy dążyć.
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Streszczenie. W ramach udziału w Radzie ds. Mobilności, która jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Wrocławia, autor miał sposobność zapoznać się z bieżącymi potrzebami m.in. transportu tramwajowego. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w niniejszym artykule
zostały opisane wybrane, względnie łatwe do realizacji postulaty wprowadzenia usprawnień systemowych i punktowych. Niektóre z nich, jak na przykład rozjazdy dużych prędkości czy krzyżownice głęboko-rowkowe, stosowane są za granicą od dziesięcioleci, natomiast inne, jak regulowana
krawędź peronowa, mają charakter eksperymentalny. W pracy opisano cechy charakterystyczne
wybranych rozwiązań, ich proponowany zakres stosowania oraz spodziewane efekty usprawniające
funkcjonowanie transportu tramwajowego w mieście.
Słowa kluczowe: szynowy transport miejski, tramwaj, peron, rozjazd

1. Wprowadzenie
Sieci tramwajowe w polskich miastach, za wyjątkiem sieci olsztyńskiej, mają co
najmniej kilkudziesięcioletnie tradycje. Oznacza to liczne występowanie rozwiązań
przestarzałych, nie dostosowanych do zmieniających się warunków i nowoczesnego taboru oraz najczęściej będących w kiepskim stanie technicznym. Postępująca
dynamicznie modernizacja infrastruktury i taboru, związana z dostępnymi środkami unijnymi, często wprowadza rozwiązania nowe lecz nie zawsze nowoczesne.
Dzieje się tak w wyniku przestarzałych polskich przepisów, które traktują zagadnienia związane z szynowym transportem miejskim wyrywkowo i zdawkowo jak
[1] albo nie obejmują możliwości technicznych powszechnie uznanych za bezpieczne i wygodne, promując dawno już zarzucone [2, 3]. Nie wynika to z niewiedzy czy niekompetencji ich twórców – po prostu w momencie powstawania
tych dokumentów rozwiązania takie, jak tramwaje niskopodłogowe, hybrydowe,
dwusystemowe czy na gumowych kołach albo nie były jeszcze znane, albo uznano
je za nieudane eksperymenty z przeszłości. Prowadzi to do paradoksalnej sytuacji,
kiedy dla zapewnienia wygody i bezpieczeństwa pasażerów oraz kompatybilności
nowego i posiadanego taboru z powstającą infrastrukturą, projektanci zmuszeni są
do uzyskiwania odstępstw od przepisów obowiązujących. Rezygnacja ze standardowego w skali kraju taboru, jak wagony serii 105N i pochodne, niezależnie od jej
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technicznej i ekonomicznej słuszności, doprowadziła do znacznej indywidualizacji
przyjętych standardów pomiędzy poszczególnymi przewoźnikami i zarządcami infrastruktury. W niniejszej pracy przedstawiono propozycje zmian i standaryzacji,
zdaniem autora korzystnych i skutecznych, proponowanych do wprowadzenia we
wrocławskiej sieci tramwajowej. Są one w większości wzorowane na rozwiązaniach
zachodnich, sprawdzonych w praktyce i możliwych do zastosowania. Obejmują
wybrane przykłady usprawnień mających na celu lokalną lub powtarzalną w skali
sieci poprawę podstawowych parametrów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niektóre z nich stanowią odpowiedź na wymóg zapewnienia dostępu do infrastruktury transportowej osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności. Odpowiadając
na to zapotrzebowanie, niejako przy okazji można uzyskać inne, korzystne efekty.

2. Zrównanie krawędzi peronowych z progiem taboru
Problem standaryzacji rozmieszczenia drzwi w pojazdach oraz dopasowania
wysokości progu pojazdu dla uzyskania odpowiedniej wielkości poziomej i pionowej szczeliny przy krawędzi peronu rozpatrywany jest od dziesięcioleci. Stosunkowo szybciej udało się wypracować bezstopniowe rozwiązania w systemach
zamkniętych z jednolitym taborem, jak metro czy szybkie koleje miejskie, ale nie
jest to w warunkach polskich regułą. W tych przykładach uzyskanie właściwego
efektu jest możliwe dzięki – poza nielicznymi wyjątkami – zastosowaniu taboru
wyposażonego w wysoką i płaską podłogę. Zarówno w sieciach kolejowych, jak
i tramwajowych istnieje silna tendencja do zwiększania szczeliny przyperonowej,
dla - jak jest to tłumaczone przez zwolenników tego rozwiązania - zachowania
stosownych rezerw na wystąpienie niekorzystnych zjawisk w okresie eksploatacji
rozwiązania. Do zjawisk tych zalicza się: zużycie pionowe i boczne szyn, zużycie
pionowe i boczne kół taboru, utratę pierwotnej geometrii toru, utratę geometrii
peronu, obciążenie pojazdu pasażerami i spowodowane tym ugięcie zawieszenia
oraz zaleganie warstwy śniegu i lodu na powierzchni peronu. Częściowo może to
być uzasadnione w tych sieciach, gdzie powinna być zachowana możliwość przejazdu taboru wzdłuż peronu bez zatrzymania. Z reguły w systemach tramwajowych tego typu rezerwy nie muszą być uwzględniane z powodu domyślnego zatrzymywania przy wszystkich przystankach, należy jednak stwierdzić, że np. Warszawa wprowadza obsługę wybranych przystanków „na żądanie”, więc w takiej
sytuacji utrzymanie pewnego zapasu może być uzasadnione [4]. Liczne przykłady
zagraniczne dowodzą, że możliwy jest przejazd wzdłuż peronu z prędkością powyżej 40 km/h pomimo występowania minimalnej szczeliny, nie większej niż kilka
centymetrów. Jak już wspomniano, w zasadzie każda sieć tramwajowa w Polsce
wprowadza swoje standardy regulujące wysokość krawędzi peronowych i ich odległość od osi toru. Jest to powiązane ze znaczną różnorodnością kupowanego taboru, co przekłada się na jego podstawowe parametry, jak szerokość pudła w progu,
rozmieszczenie drzwi na długości pojazdu, występowanie drzwi na skosach pudła
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w początku i końcu tramwaju, obecność skosu dolnego (podcięcia) pojazdu, układ
konstrukcyjny wagonu (liczba i długość członów, rozmieszczenie i liczba wózków),
wysokość minimalna i maksymalna progu pojazdu, wielkość luzu prowadnego czy
obecność systemów kompensujących zużycie kół i ugięcie zawieszenia. Należy zauważyć, że przy zakupach taborowych dokonywano niekiedy błędów istotnych
z punktu widzenia dopasowania pojazdu do peronu, jak liczne przykłady wagonów
z rodziny Pesa Swing i inne, które wyposażone są w stosunkowo szerokie osłony
wózków, wymuszające znaczną odległość peronu od osi toru, natomiast dolna krawędź drzwi jest cofnięta za linię osłon o kilkanaście centymetrów z powodu ścięcia
dolnej części pudła [5]. Przy eksploatacji peronów o wysokości zbliżonej do progu
pojazdu pozostawiona szczelina pozioma stwarza realne zagrożenie potknięciem
czy upadkiem, a w przypadku wielu pasażerów, zwłaszcza dzieci i młodzieży, może
się w niej zmieścić cała stopa.

Fot. 1. Tramwaj z osłonami wózków i skosem w dolnej części pudła
Na bazie fot. OlsztyńskieTramwaje.pl (fragment)

W roku 2016 MPK Wrocław wystąpiło z propozycją wprowadzenia nowego
standardu odległości pionowej i poziomej krawędzi peronowej od osi toru [6].
Prace rozpoczęto od analizy posiadanego taboru tramwajowego i autobusowego,
ponieważ założono możliwość wspólnej obsługi na wybranych przystankach, położonych na długości pasów tramwajowo – autobusowych oraz w niektórych węzłach. Pod uwagę wzięto eksploatowane obecnie typy taboru: 105Na, 205WrAs,
Moderus Beta, Skoda 19T (tożsama gabarytowo z 16T) oraz Pesa Twist. Zaproponowane rozwiązanie przedstawiono na fot. 2.
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Fot. 2. Prototyp fragmentu krawędzi peronowej podczas badań kompatybilności

Wykonano prototyp fragmentu krawędzi peronowej, następnie podjeżdżano
do niego kolejno analizowanymi pojazdami. W wyniku przeprowadzonych badań
wykazano każdorazowe zmniejszenie sumarycznej (przekątniowej) szczeliny przyperonowej w stosunku do rozwiązań dotychczasowych. Na tej podstawie stwierdzono, że proponowane rozwiązanie w zdecydowanie lepszy sposób niż dotychczas
stosowane zapewnia bezpieczeństwo i komfort wsiadania pasażerów. Porównanie
propozycji MPK z realizacjami zachodnimi prowadzi jednak do wniosku, że z powodu swojej uniwersalności nie jest w stanie zapewnić wsiadania bezstopniowego
do wszystkich pojazdów. Przykładowo, Szwajcaria zobowiązała się na mocy ustawy BehiG [7] udostępnić do roku 2024 cały transport publiczny osobom niepełnosprawnym poruszającym się samodzielnie. Ustalono, że wymaga to szczeliny
przyperonowej nie większej niż 5 cm w poziomie i pionie, ewentualnie wyjątkowo
dopuszczalnym wymiarem jest 7 cm w poziomie i 3 cm w pionie. Jeszcze dalej
w dostosowaniu swojej infrastruktury poszła Francja. Tam rozwiązaniem najczęściej stosowanym w nowych systemach tramwajowych jest 2-3 cm szczeliny poziomej przy zrównaniu wysokości podłogi i peronu.
Badania wykazują, że podobne rozwiązania, zapewniające bezstopniowy dostęp do pojazdów, nie tylko udostępniają transport publiczny niepełnosprawnym,
ale również zwiększają tempo wymiany pasażerów na przystanku, poprawiając
w ten sposób prędkość handlową. Ma to o tyle duże znaczenie, że w systemach
tramwajowych, gdzie zastosowano realny, możliwy do pogodzenia z pozostałymi
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środkami transportu, priorytet w sterowaniu ruchem, „czysty” czas jazdy stanowi jedynie około połowy czasu branego do obliczeń prędkości handlowej, przy
czym w warunkach śródmiejskich i przy odpowiednim poziomie utrzymania torów
trudno jest go dalej skracać (rys. 1). Na prawie cały pozostały czas składają się
w zbliżonych proporcjach czas wymiany pasażerów oraz przestoje spowodowane
sygnalizacją świetlną [8]. Na przystankach, gdzie wagony wysokopodłogowe obsługiwane są przy peronach niskich lub ma miejsce wsiadanie z poziomu jezdni,
czas wymiany pasażerów potrafi wydłużyć się kilkukrotnie. Dlatego w modernizowanych systemach tramwajowych należy spodziewać się znacznej poprawy prędkości handlowej pod warunkiem udzielenia wysokich priorytetów i wprowadzenia
wsiadania bezstopniowego.

Rys. 1. Udział poszczególnych składowych handlowego czasu jazdy – Drezno 2012
Żródło: [8]

W celu poprawy warunków wymiany pasażerów na projektowanych i modernizowanych peronach we Wrocławiu zaproponowano rozwiązanie autorskie, na
które w 2016 roku został przyznany patent [9]. Wychodzi ono naprzeciw zaległościom utrzymaniowym, polegającym na zmianie pierwotnej geometrii toru i krawędzi peronowej. Polega ono na możliwości dostosowania odległości krawędzi od
osi toru na żądanie (rys. 2). Urządzenie jest również odporne na zaplanowaną z odpowiednim wyprzedzeniem wymianę taboru na szerszy, co ostatnio ma miejsce
stosunkowo często. Sieci dotychczas eksploatujące wagony o szerokości 2,40 m
kupują wagony szerokie na 2,65 m ponieważ znacząco ułatwia to lokalizowanie
czterech siedzeń w rzędzie. Dzięki łukowemu kształtowi krawędzi sąsiadujących
elementów możliwe jest również stosowanie tego rozwiązania na łukach i krzywych przejściowych. Wbudowanie opisywanego urządzenia jest zatem w stanie
zapewnić zachowanie minimalnej odległości między peronem a pudłem pojazdu
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bez ryzyka kolizji czy zarysowania. Widok izometryczny proponowanego rozwiązania pokazano na rys. 2.

Rys. 2. Urządzenie do zmniejszania szczeliny przyperonowej – propozycja wykonania

Oznaczenia:

1 – listwa podporowa, 2 i 11 – połowy gniazda do osadzenia łbów prętów gwintowanych, umieszczone odpowiednio w listwie
podporowej i listwie grzebieniowej, 4 – płyta krawędziowa, 5 – tunele dla prętów gwintowanych, 6 – nakrętki osadzone w płycie
krawędziowej, 7 – otwory gwintowane w nakrętkach, 8 – zęby płyty krawędziowej, 9 – płaszczyzna rozcięcia zębów od płyty
krawędziowej oraz 10 – listwa grzebieniowa.

3. Rozjazdy dużych prędkości oraz niestandardowe krzyżownice
Kolejnym polem, na którym oczekiwana jest poprawa czasu i komfortu jazdy są rozjazdy. Klasycznie stosowane typy o promieniu 50 m i płytko-rowkowych krzyżownicach ograniczają prędkość przejazdu do 10-15 km/h. Oznacza to
zmniejszenie prędkości przejazdu w stosunku do prędkości szlakowej o co najmniej
2/3. Na części węzłów rozjazdowych, zwłaszcza tam, gdzie perony zlokalizowano w bezpośredniej bliskości rozjazdów, stosowanie takich konstrukcji wydaje się
jeszcze uzasadnione. Natomiast istnieją takie punkty w sieci, gdzie pożądane jest
możliwie szybkie opuszczanie ich przez składy i gdzie stosunkowo mało dotkliwe
są ograniczenia geometryczne, np. w postaci torów zwrotnych o małych promieniach. Tam powinno rozważać się stosowanie rozjazdów tramwajowych dużych
prędkości, które można zdefiniować jako zmniejszające prędkość jazdy na kierunku zwrotnym o mniej niż połowę maksymalnej prędkości szlakowej. Odpowiadają
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one geometrycznie rozjazdom kolejowym o dużych skosach i promieniach rzędu
150-190 m. Na takich rozjazdach możliwe jest utrzymanie prędkości do 50 km/h
na kierunku zasadniczym i do 40 km/h na zwrotnym, zatem przy założeniu prędkości maksymalnej 50 km/h na odcinkach szlakowych śródmiejskich i 70 km/h
na trasach tramwaju szybkiego jazda na kierunek zwrotny oznacza zmniejszenie
prędkości tramwaju o od 20 do nieco ponad 40% [10]. Utrzymanie tak wysokich
prędkości wsparte środkami dodatkowymi, jak odpowiednio rozmieszczone perony czy priorytet w sygnalizacji, jest w stanie zapewnić przeniesienie bardzo dużego
natężenia ruchu na szczególnie obciążonych odcinkach. Pomijając odległe czasy,
kiedy granica między tramwajem podmiejskim a koleją dojazdową nie była tak
wyraźnie nakreślona jak dziś, to przykłady rozjazdów tego typu montowane są już
w sieciach leżących na terenie krajów graniczących z Polską, np. w Pradze. Pierwszy nowoczesny rozjazd dużej prędkości typu R01 został zainstalowany w ciągu
ulicy M. Horákové we wrześniu 2013 r., umożliwiając prawoskręt od strony przystanku Hradčanská w kierunku północnym na wiadukt ponad układem torowym
stacji Praha – Dejvice. Jest on umieszczony odpowiednio wcześniej przed skrzyżowaniem, dzięki czemu możliwe było wprowadzenie torów kierunkowych i równoczesna jazda tramwajów zmierzających na wprost i skręcających. Konstrukcja
mierzy 27,138 m długości, ma skos 1:9 i promień toru zwrotnego 190 m i wykonana jest z szyn 49E1 [11]. Geometrycznie odpowiada więc dokładnie typowemu,
popularnemu rozjazdowi kolejowemu, jednak ze względu na pewne różnice techniczne i formalne, konieczne było doposażenie jej w elementy dodatkowe. W torze
zwrotnym na niemal całej długości rozjazdu pojawiają się prowadnice, z których ta
położona przy toku szynowym wewnętrznym pełni jednocześnie rolę kierownicy.
Konieczne było również wykonanie unikatowej krzyżownicy głęboko-rowkowej,
ze względu na odmienną geometrię kół taboru kolejowego i tramwajowego, przy
czym dodatkowym utrudnieniem jest stosowany wyłącznie w Pradze profil szyn
(NT1 i B1) i kół pojazdów (VM, od 2010 roku, wdrażany jest PR-01). Kolejna
komplikacja to zatrawienie rozjazdu, stanowiące fragment dłuższego odcinka zielonego torowiska, zrealizowane w postaci skrzyń ograniczonych stalowymi kątownikami i ułożonymi na podkładach pomiędzy tokami szynowymi. Zwrotnica również zabudowana jest analogiczną skrzynią, która została wypełniona kruszywem
kamiennym. Ze względu na znaczną szybkość prowadzenia ruchu na tym odcinku,
konieczne jest zachowanie odpowiednich odstępów od sygnalizatorów – detektor
umieszczony jest aż 190 m przed początkiem rozjazdu. Szacuje się, że ze względu
na korzystniejszą geometrię żywotność tego rozjazdu będzie dwukrotnie dłuższa
niż typowego i wyniesie 20 lat.
Elementem nawierzchni licznie występującym w sieciach tramwajowych są
krzyżownice. Mogą one stanowić element rozjazdu, wtedy kąt przecięcia toków
szynowych zawiera się w stosunkowo wąskich granicach. Natomiast w węzłach
i skrzyżowaniach przyjmują one w zasadzie pełny zakres, od kąta prostego do na
tyle ostrych, na ile jest to racjonalne z punktu widzenia pewności prowadzenia
zestawu kołowego po odpowiedniej stronie dzioba krzyżownicy. W torach tramwajowych domyślnie stosuje się krzyżownice płytko-rowkowe, które obarczone są
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szeregiem wad. Do podstawowych niedogodności należą: zmniejszona pewność
prowadzenia zestawu kołowego, zwiększone naprężenia kontaktowe, konieczność
frezowania ramp na znacznej długości czy wynikowa przechyłka odwrotna w rozjeździe. Tymczasem w wielu lokalizacjach możliwe jest stosowanie tramwajowych
krzyżownic głęboko-rowkowych (fot. 3). Zakłada się, że dla szerokości obręczy kół
wynoszącej 95 – 105 mm realne jest uzyskanie zakresu kątów 17,7 – 35g [12].
Takie rozwiązania są powszechnie stosowane w krajach zachodnich, a możliwość
zawężenia rowka szyny przeciwległej do krzyżownicy i wykształcenie w ten sposób pewnego rodzaju kierownicy dodatkowo poprawia spokojność biegu pojazdów
w tym miejscu.

Fot. 3. Krzyżownica tramwajowa głęboko-rowkowa

Odrębnym, stosunkowo rzadko spotykanym rodzajem krzyżownic są krzyżownice jednorowkowe. Stosowane są w bardzo specyficznych lokalizacjach, zwłaszcza
tam, gdzie jeden kierunek prowadzi relację główną, a drugi – awaryjną, czy z innego powodu sporadycznie użytkowaną. Konstruowane są w taki sposób, że ciągłość
toku szynowego i rowka relacji głównej (zwykle zasadniczej) jest nieprzerwana,
natomiast kierunek pozostały wznosi się rampą, a przejazd w punkcie skrzyżowania następuje obrzeżem po główce szyny. Ze względu na nierówną wysokość toków
szynowych nie powinno się ich umieszczać w obszarach z ruchem innym niż tramwajowy. Pewną niedogodnością jest również brak prowadzenia koła zewnętrznego
na pewnej długości oraz konieczność „wpadnięcia” w rowek podczas przejazdu.
Rozwiązanie to pozwala jednak zachować wysoką prędkość i bezpieczeństwo na
kierunku głównym bez wbudowywania kosztownych w zakupie i utrzymaniu ruchomych dziobów.
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4. Sieć trakcyjna pod obiektami
Istotnym ograniczeniem dla kursowania transportu zbiorowego na obszarze
wielu miast jest występowanie starych obiektów inżynierskich, pod którymi wysokość światła nie spełnia obowiązujących norm. Najczęściej są to wiadukty kolejowe, nierzadko z pomostem w postaci rusztu poprzecznic i podłużnic z blachami
nieckowymi. Szerokość tych obiektów bywa na tyle znaczna, że nie jest technicznie
możliwe pokonanie ich jednym przęsłem sieci trakcyjnej płaskiej, bez pośredniego
kotwienia. Standardowe rozwiązanie w tym przypadku polega na zainstalowaniu
szeregu izolatorów oraz oparciu przewodu jezdnego bezpośrednio na nich, bez
wprowadzania naciągu podłużnego. Skutkuje to powstaniem w krótkim czasie
ostrych załamań jego przebiegu, które powodują odrywanie ślizgacza odbieraka
i jego uderzanie o przewód. Jest to zdecydowanie niepożądane zjawisko, zarówno
z powodu trwałości ślizgaczy, jak i zachowania elektroniki pokładowej, która narażona jest na szereg spadków napięcia w krótkim czasie. Skutecznym rozwiązaniem
tego problemu, stosowanym na kolei przede wszystkim w tunelach, może być zastosowanie aluminiowego profilu, w którego wyżłobieniu mieści się przewód jezdny, tworząc tzw. stropową szynę prądową. Pewnym mankamentem tego systemu
są jego znaczne wymiary: sama belka aluminiowa ma wysokość ponad 100 mm,
a spoczywa jeszcze na izolatorach. Istnieje jeszcze rozwiązanie kompromisowe,
które nie zapewnia wprawdzie tak wysokiej sztywności przewodu jak szyna aluminiowa, ale jest od niej zdecydowanie niższe. Jest to szyna prądowa ze stopu miedzi,
która jednocześnie stanowi przewód jezdny. Jej wysokość wynosi około 50 mm,
więc jej ewentualne wprowadzenie wymagałoby jedynie kosmetycznej korekty niwelety toru pod obiektem, natomiast toleruje rozmieszczenie podpór nawet co
2 m przy zachowaniu prawidłowego przebiegu [13].

5. Podsumowanie
Po latach zachwytu motoryzacją społeczeństwa wielu krajów rozwiniętych
w istotny sposób ograniczyły jej masowe wykorzystanie, zwłaszcza przy przemieszczaniu się w obrębie miast. Polska obecnie intensywnie rozbudowuje swoją sieć
drogową, a współczynnik motoryzacji w dużych miastach już niemal dwukrotnie
przekracza liczby właściwe dla wielu miast zachodnioeuropejskich. Niezależnie od
tego, w wyniku przemian społecznych i postępu medycyny cały czas wzrasta średnia długość życia. Jednym ze sposobów poprawy jakości i komfortu życia, oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz sprostania rosnącej mobilności
społeczeństwa jest nieustanny rozwój systemów transportu zbiorowego, szczególnie szynowego. Rozwój ten powinien być rozumiany dwojako: w postaci wydłużania istniejących i budowy nowych tras oraz wprowadzania ulepszeń i nowinek
technicznych [14]. Sieci tramwajowe na terenie Polski pełne są rozwiązań anachronicznych, źle funkcjonujących i nieprzemyślanych. Skutkuje to, wraz z uprzywile-
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jowaniem transportu samochodowego, stosunkowo małą liczbą podróży w przeliczeniu na mieszkańca, odbywanych zbyt powoli i w zbyt niskim komforcie. Stąd
pokutujące jeszcze przekonanie, że komunikacja miejska, to świadczenie socjalne
dla uboższych warstw społecznych. Dopiero istotna poprawa szeroko rozumianej jakości podróży transportem zbiorowym, dla której podejmowany jest obecnie
szereg inwestycji głównie z wykorzystaniem środków UE, będzie w stanie odwrócić ten niekorzystny trend. Największy wysiłek czeka miasta z bogatymi tradycjami tramwajowymi, ponieważ infrastruktura do zmodernizowania jest z reguły
długowieczna; we Wrocławiu ciągle istnieją dobrze zachowane relikty torowiska
tramwaju konnego. Przykład francuski, gdzie w ciągu ostatnich lat założono ponad dwadzieścia nowych sieci tramwajowych pokazuje, że inwestycje w transport
szynowy są uzasadnione i potrzebne. W dobie błyskawicznej wymiany informacji
tym bardziej razi zacofanie polskich przepisów, przez co wdrażanie istotnych nowinek technicznych jest znacznie utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Pokazane
w pracy propozycje usprawnień zaliczają się do działań mało spektakularnych, lecz
konsekwentnie budujących wysoką jakość transportu zbiorowego.
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Streszczenie. W artykule poruszono problem zachowania pełnej sprawności i uniwersalności
rozwiązań technicznych w całym cyklu programowania inwestycji infrastrukturalnych. Wskazano
na konieczność monitorowania prawidłowości projektowanych rozwiązań w perspektywie wieloletniej za pomocą analiz inżynierii ruchu kolejowego. Analizy pozwalają identyfikować również
tzw. migrację problemów, co umożliwia weryfikację zakresu inwestycji. Posłużono sie przykładami
inwestycji liniowej na linii kolejowej nr 201 oraz punktowej na stacji kolejowej Gdynia Port.
Słowa kluczowe: zdolność przepustowa linii kolejowej, warunki ruchu kolejowego, przewozy kolejowe, trójmiejski węzeł kolejowy, linia kolejowa nr 201, stacja kolejowa Gdynia Port,
inżynieria ruchu kolejowego, mikrosymulacyjny model linii kolejowej, OpenTrack

1. Wprowadzenie
W Polsce rozpoczęto szereg prac związanych z inwestycjami w infrastrukturę
kolejową oraz tabor, których celem jest zahamowanie degradacji oraz stopniowa
poprawa stanu systemu transportu kolejowego. Dane działania przynoszą wymierne korzyści w postaci zwiększenia jakości i konkurencyjności kolei, dzięki
czemu odnotowywany jest znaczący wzrost natężenia ruchu na głównych kolejowych ciągach transportowych. Jednocześnie inwestycje w infrastrukturę kolejową powinny charakteryzować się odpowiednią trwałością (długowiecznością),
odnoszącą się nie tylko do konstrukcji nawierzchni kolejowej, budowli ziemnych, czy też obiektów inżynierskich, ale odnoszącą się także do zapewnienia odpowiednich warunków ruchu na liniach kolejowych w długookresowej perspektywie. Zapewnienie danej trwałości jest jednym z podstawowych uwarunkowań
polityki transportowej Unii Europejskiej, przez co inwestycje infrastrukturalne
muszą być poprzedzone szeregiem prac studialnych [3]. W ramach danych prac
1
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powinny być opracowywane szczegółowe prognozy natężenia ruchu oraz analizy
z zakresu inżynierii ruchu kolejowego, wynikiem których są wskaźniki pozwalające na jednoznaczną ocenę określonych rozwiązań projektowych pod względem
ich oddziaływania na płynność ruchu kolejowego. Niestety większość dotychczas przeprowadzonych w Polsce modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych
zostało wykonanych bez poprzedzenia odpowiednimi analizami z zakresu inżynierii ruchu kolejowego. W wielu przypadkach skutkuje to brakiem możliwości
obciążenia linii kolejowej natężeniem ruchu wynikającym z zapotrzebowania.
Dane zjawisko najbardziej zauważalne jest w obrębie dużych jednostek osadniczych, gdzie oprócz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie występuje coraz
większe zapotrzebowanie na przewozy towarowe. Przykładem jest aglomeracja
trójmiejska, gdzie wpływ na rosnący popyt na przewozy kolejowe ma postępujące zjawisko suburbanizacji oraz wzrost przeładunków w trójmiejskich portach
morskich, które są jednymi z największych generatorów kolejowych przewozów
towarowych w Polsce [5].
2. Linia kolejowa nr 201 na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna
Analizowany odcinek linii kolejowej nr 201 przez wiele lat nie odgrywał
istotnej roli w sprawnym funkcjonowaniu systemu transportu kolejowego Polski
północnej. Jednakże w związku z uruchomieniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz rosnącym średniodobowym natężeniem ruchu pociągów towarowych
kursujących do/z Portu Gdynia, przy jednoczesnych ograniczeniach w możliwości trasowania pociągów towarowych ciągiem linii kolejowych nr 9 i 202 na
odcinku Tczew – Gdynia Główna, znaczenie linii kolejowej nr 201 na odcinku
Kościerzyna – Gdynia Główna będzie stopniowo wzrastało [1,2].
2.1. Natężenie ruchu kolejowego w roku 2016
Na rysunku 1 przedstawiono maksymalne dobowe natężenie ruchu kolejowego w obrębie Trójmiejskiego Węzła Kolejowego w 2016 roku (wyrażone
w parach pociągów na dobę). Natężenie ruchu pociągów pasażerskich określono
na podstawie rocznego rozkładu jazdy, natomiast natężenie ruchu pociągów towarowych określono w oparciu o dane uzyskane od zarządcy infrastruktury oraz
interesariuszy portów w Gdańsku i Gdyni, które są największymi generatorami
ruchu pociągów towarowych na danym obszarze. Dane zostały wykorzystane
do przeprowadzenia szczegółowej analizy warunków ruchu kolejowego na linii
kolejowej nr 201 w stanie istniejącym.
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Rys. 1. Natężenie ruchu kolejowego w 2016 roku (par poc./d)
Źródło: opracowanie własne

2.2. Prognozowane natężenie ruchu kolejowego w 2045 roku
Przedstawiona na rysunku 2 prognoza natężenia ruchu pociągów pasażerskich
opiera się na analizach, które zostały wykonane na potrzeby opracowania strategii
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego [5]. Prognoza natężenia ruchu pociągów towarowych została opracowana
w oparciu o konsultacje i ankiety jakie przeprowadzono wśród wszystkich interesariuszy trójmiejskich portów oraz innych podmiotów korzystających z usług kolei
w zadaniu Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni.
Linia kolejowa nr 201 na analizowanym odcinku charakteryzuje się największym przyrostem prognozowanego natężenia ruchu kolejowego w stosunku do
stanu aktualnego. Wzrost procentowy liczby pociągów na przestrzeni 30 lat na
odcinku Kościerzyna – Glincz może wynieść ponad 564%, na odcinku Glincz
– Gdańsk Osowa ponad 265%, a na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna
ponad 140% (rys. 3). Największy wpływ na tak duży przyrost obciążenia linii ma
prognozowana liczba pociągów towarowych generowanych przez Port Gdynia (zarówno intermodalnych, jak i masowych).
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Rys. 2. Natężenie ruchu kolejowego w 2045 roku (par poc./d)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Prognozowany wzrost natężenia ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 201
Źródło: opracowanie własne
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Przewiduje się, że w przypadku zrealizowania wszystkich planów rozwojowych poszczególnych interesariuszy (jak np. budowa głębokowodnego terminalu kontenerowego „za falochronem” – Morski Terminal Kontenerowy oraz
budowa zaplecza magazynowo-logistycznego portu – Dolina Logistyczna), do
2045 roku port może generować aż 109 par poc./d. Część pociągów będzie mogła być wyprawiana na linię kolejową nr 202, jednakże dana linia charakteryzuje
się bardzo dużym obciążeniem ruchem pasażerskim, przy jednoczesnym występowaniu ograniczeń infrastrukturalnych obniżających zdolność przepustową (w
szczególności dotyczy to odcinka Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna, gdzie
występuje szlak krytyczny Gdańsk Wrzeszcz – Sopot) [1]. W związku z tym
większa część ruchu do/z Portu Gdynia będzie musiała być prowadzona linią
kolejową nr 201 (65 par poc./d).
Znaczący wzrost natężenia ruchu kolejowego w zestawieniu z brakiem opracowania szczegółowej analizy ruchu na całej linii, rodzi uzasadnione obawy o to,
czy projektowane w ramach przyszłej modernizacji linii rozwiązania techniczne
umożliwiają przeniesienie tak dużego obciążenia ruchem. Aby przejść do tego
etapu konieczne jest poznanie charakterystyki technicznej analizowanej linii kolejowej.
2.3. Infrastruktura linii kolejowej nr 201 w stanie istniejącym
Linia kolejowa nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port na analizowanym
odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna jest linią pierwszorzędną, znaczenia państwowego. W zasadzie cały odcinek Kościerzyna - Gdańsk Osowa jest jednotorowy, wyposażony w dwukierunkową, przekaźnikową półsamoczynną blokadę
liniową. Szlak Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack jest dwutorowy o długości
3,593 km, podzielony na 3 odstępy blokowe osłaniane przez semafory dwukierunkowej komputerowej trzystawnej samoczynnej blokady liniowej (SBL). Sterowanie ruchem na szlaku realizowane jest z poziomu Lokalnego Centrum Sterowania
znajdującego się na stacji Gdańsk Osowa. Szlak Gdańsk Osowa – Gdynia Wielki
Kack wraz z szlakiem kolejnym Gdynia Wielki Kack – Gdynia Główna, stanowią
odcinek linii kolejowej nr 201 charakteryzujący się najtrudniejszymi parametrami
geometrycznymi – pochylenie podłużne na długości ok. 16 km wynoszące ok.
9‰ oraz występowanie łuków o promieniu poniżej 500 m (rys. 4).
Szlak Gdynia Wielki Kack – Gdynia Główna to szlak dwutorowy o długości 8,333 km, podzielony na 5 odstępów blokowych osłanianych przez semafory
dwukierunkowej komputerowej trzystawnej samoczynnej blokady liniowej (SBL).
Sterowanie ruchem na szlaku realizowane jest z poziomu Lokalnego Centrum Sterowania znajdującego się na stacji Gdańsk Osowa.
Od kilometra 202,800 linia kolejowa nr 201 biegnie do stacji Gdynia Główna
równolegle do linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard oraz linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia.
Aktualnie na szlaku nie znajdują się żadne przystanki osobowe, jednakże
w latach 2017-2018 przewiduje się realizację inwestycji zakładającej budo-
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wę przystanku osobowego Gdynia Karwiny, znajdującego się w km 195,582
oraz przystanku osobowego Gdynia Stadion znajdującego się w km 201,746.
Obydwa przystanki będą wyposażone w dwa wysokie perony jednokrawędziowe o długości odpowiednio 164,57 m oraz 155,14 m. Ponadto planowana
jest także budowa przystanku osobowego Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
(CH Riviera), który docelowo miałby się znajdować na wysokości istniejącego
na linii kolejowej nr 250 przystanku osobowego SKM Gdynia Wzgórze Św.
Maksymiliana.

Rys. 4. Profil linii kolejowej nr 201 na analizowanym odcinku
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Długość badanego fragmentu linii wynosi 67,358 km. Analizowany odcinek
linii posiada parametry klasy D3, tzn. dopuszczalny nacisk osi pojazdu wynosi
221 kN/oś (22,5 t/oś), zaś nacisk liniowy 71 kN/m (7,2 t/m). Ponadto linia kolejowa nr 201 na całej swojej długości należy do europejskiego korytarza towarowego
nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie [7,8].
W latach 2012 – 2015 linia została poddana rewitalizacji oraz częściowej modernizacji w ramach projektu pn. Rewitalizacja i modernizacja tzw. Kościerskiego Korytarza Kolejowego – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201 – Etap I.
Na poszczególnych odcinkach linii kolejowej nr 201 przeprowadzono działania
inwestycyjne, polegające na kompleksowej naprawie bieżącej, z ciągłą wymianą
podkładów, kompleksowej naprawie bieżącej z wymianą pojedynczych podkładów
oraz kompleksowej wymianie nawierzchni. Dzięki przeprowadzonym robotom
torowym uzyskano profil prędkości zakładający maksymalną dopuszczalną
prędkość pociągów pasażerskich wynoszącą 120 km/h oraz maksymalną dopuszczalną prędkość pociągów towarowych wynoszącą 90 km/h. Wyeliminowano
wszystkie ograniczenia prędkości wynikające ze złego stanu nawierzchni kolejowej, podtorza oraz obiektów inżynierskich [6,9].
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2.4. Infrastruktura linii kolejowej nr 201 w stanie projektowanym
Linia kolejowa nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna do końca 2019 roku ma zostać objęta pracami modernizacyjnymi, które pozwolą na ostateczne zamknięcie programu związanego z budową Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz poprawę dostępu kolejowego do portu
w Gdyni – projektu pn. II Etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego
wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214,
229 i linii PKM. W ramach wykonywanego studium wykonalności projektu rekomendowano prace związane z:
– budową drugiego toru na odcinku Kościerzyna – Gdańsk Osowa linii kolejowej nr 201,
– elektryfikacją ok. 110 km linii kolejowych, w tym: linii kolejowej nr 201
Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port na odcinku Kościerzyna – Gdynia
Główna, linii kolejowej nr 214 Somonino – Kartuzy, linii kolejowej nr 229
Pruszcz Gdański – Łeba na odcinku Glincz – Kartuzy, linii kolejowej nr 248
Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa, linii kolejowej nr 253 Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Osowa,
– zabudową nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na poszczególnych stacjach i szlakach ww. linii kolejowych,
– przebudową peronów,
– zapewnieniem warunków do przejazdu pociągów z przekroczoną skrajnią
(wzdłuż obiektów ograniczających możliwość przewozu tzw. ładunków ponadgabarytowych przewiduje się zabudowę splotów torów wykonanych
z dwóch zwrotnic Rz 60E1-500-1:12, dzięki czemu zostanie uzyskane odsunięcie od toru zasadniczego wynoszące ok. 0,5 m).
W związku z elektryfikacją linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna –
Gdynia Główna oraz dobudową drugiego toru na odcinku Kościerzyna – Gdańsk
Osowa, na szlakach oraz posterunkach ruchu zostanie przeprowadzona korekta
oraz zmiana geometrii układów torowych.
Na wszystkich posterunkach ruchu znajdujących się na odcinku Kościerzyna –
Gdańsk Osowa zostaną zabudowane nowoczesne, komputerowe urządzenia SRK
wraz z semaforami świetlnymi oraz urządzeniami kontroli niezajętości torów –
licznikami osi. Wszystkie szlaki na odcinku Kościerzyna – Glincz zostaną wyposażone w trzystawną dwukierunkową SBL dla dwóch torów, przy czym szlak Kościerzyna – Gołubie Kaszubskie oraz szlak Somonino – Glincz zostaną podzielone na
6 odstępów blokowych, zaś szlak Gołubie Kaszubskie – Somonino na 7 odstępów.
Szlak Glincz – Żukowo Wschodnie oraz szlak Żukowo Wschodnie – Gdańsk Osowa zostaną wyposażone w czterostawną dwukierunkową SBL dla dwóch torów
i podzielone odpowiednio na 5 i 7 odstępów blokowych (bez zachowania odpowiedniej dla danej linii długości drogi hamowania).
Wszystkie działania inwestycyjne pozwolą na zwiększenie prędkości maksymalnej, która dla pociągów pasażerskich będzie wynosiła 140 km/h, zaś dla pociągów towarowych 100 km/h [9].
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2.5. Zdolność przepustowa linii kolejowej nr 201 w stanie istniejącym (2016
rok)
Punktem wyjścia do przeprowadzenia niniejszej analizy warunków ruchu
było opracowanie i skalibrowanie szczegółowego modelu mikrosymulacyjnego odcinka Kościerzyna – Gdynia Główna linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś
Wielka – Gdynia Port w oprogramowaniu OpenTrack Simulation of Railway
Networks. Budowę modelu przeprowadzono uwzględniając poniższe założenia:
– symulacja ruchu pociągów w oprogramowaniu OpenTrack bazuje na
szczegółowym rozkładzie jazdy, w związku z tym do aplikacji zaimplementowano roczny rozkład jazdy pociągów pasażerskich 2015/2016,
uwzględniając przy tym pociągi sezonowe, jak np. pociąg kategorii TLK
o nazwie Gemini uruchamiany przez spółkę PKP Intercity S.A. na trasie
Lublin – Hel,
– na analizowanym odcinku linii kolejowej nr 201 masowe pociągi towarowe (max. 2 pary poc./d) kursują głównie w oparciu o indywidualny rozkładu jazdy, stąd w symulacji przyjęto, że są one wyprawiane na poszczególne szlaki analizowanego odcinka w porze nocnej (00:00 – 04:00),
– wyprawianie pociągów na szlak podzielony na odstępy blokowe realizowane jest zgodnie z zasadą organizacji ruchu – jazda „pod zielone światło”,
– czas rezerwacji infrastruktury na przejazd określonego pociągu składa się
z czasu jazdy pociągu oraz czasów przygotowania oraz zwolnienia drogi
przebiegu, które są zależne od rodzaju urządzeń sterowania ruchem zainstalowanych na szlakach i posterunkach ruchu,
– przejazdy teoretyczne pociągów aglomeracyjnych/regionalnych realizowane są w oparciu o charakterystykę trakcyjną spalinowego zespołu trakcyjnego Newag 221M, natomiast przejazdy teoretyczne pociągów towarowych realizowane są w oparciu o charakterystykę trakcyjną lokomotywy serii ST44 zmodernizowanej do typu 311D (trakcja pojedyncza; masa
brutto składu: 2398 t),
– w procesie symulacji uwzględniono najbardziej niekorzystną sytuację ruchową, w której pociągi towarowe ruszają spod semaforów wyjazdowych
stacji krańcowych obszaru analizy, tj. stacji Kościerzyna oraz Gdynia
Główna.
W efekcie wyznaczono dobową i godzinną zdolność przepustową szlaków
w stanie istniejącym (rys. 5 i 6), co pozwoliło na określenie stopnia wykorzystania zdolności przepustowej w roku 2016 (rys. 7 i 8).
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Rys. 5. Praktyczna zdolność przepustowa szlaków analizowanego odcinka linii (2016 r.)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Maksymalna dostępna praktyczna zdolność przepustowa w godzinie szczytowej (2016 r.)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Stopień wykorzystania zdolności przepustowej w ciągu doby (2016 r.)
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 8. Stopień wykorzystania zdolności przepustowej w godz. szczytowej (2016 r.)
Źródło: opracowanie własne

Wszystkie wymienione powyżej parametry mają wpływ na niezawodność całego systemu, która może być rozpatrywana w oparciu o stopień wykorzystania
zdolności przepustowej, zarówno w ciągu doby, jak i godziny szczytowej. Rekomendowana w karcie UIC 406 wartość wykorzystania zdolności przepustowej dla
linii o ruchu mieszanym wynosi maksymalnie 75% w godzinie szczytowej oraz
60% w ciągu doby [10]. Przekroczenie danych wartości nie oznacza jednak blokady systemu. Wiąże się to jedynie z wyższym prawdopodobieństwem propagacji
zakłóceń płynności ruchu. Osiągnięcie stopnia wykorzystania przepustowości na
poziom większym od 100% również nie świadczy bezpośrednio o braku możliwości wytrasowania zakładanej liczby pociągów. W tym celu może być zużyta
rezerwa zdolności przepustowej, która zasadniczo przewidziana jest na czynności
związane z utrzymaniem i diagnostyką infrastruktury oraz ewentualne tłumienie
zakłóceń (rezerwa wynikająca z zastosowania współczynnika płynności ruchu f).
Jednakże wykorzystanie danej rezerwy oznacza, że system zbliża się do pracy na
granicy stabilności.
W analizowanym przypadku stopień wykorzystania praktycznej zdolności
przepustowej w ciągu doby wynosi maksymalnie 59% – szlak Żukowo Wschodnie – Gdańsk Osowa. Jest to wartość zbliżona do wartości granicznej rekomendowanej w karcie UIC 406. Oznacza to, że dany szlak jest relatywnie równomiernie
obciążony w ciągu doby, przez co stłumienie ewentualnych zakłóceń płynności ruchu może wymagać dłuższego okresu czasu. Szlak Żukowo Wschodnie – Gdańsk
Osowa jest szlakiem najbardziej wrażliwym na propagację zakłóceń.
W ciągu godziny szczytowej cały odcinek Somonino – Gdańsk Osowa charakteryzuje się w pełni wykorzystaną maksymalnie dostępną praktyczną zdolnością
przepustową, natomiast szlak Gołubie Kaszubskie – Somonino osiąga maksymalną rekomendowaną wartość graniczną stopnia wykorzystania zdolności przepu-
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stowej. Oznacza to, że wystąpienie ewentualnych, niewielkich zakłóceń w ruchu
może być w pewnym stopniu zrekompensowane rezerwą wynikającą ze współczynnika ruchu f oraz dostępnych buforów czasu pomiędzy zgłoszeniami kolejnych pociągów. W przypadku wystąpienia zakłóceń przekraczających dostępną
rezerwę zdolności przepustowej system będzie funkcjonował na granicy stabilności, co może doprowadzić do powstania dynamicznej propagacji zakłóceń. Szlak
Żukowo Wschodnie – Gdańsk Osowa jest szlakiem krytycznym dla całego odcinka analizy w stanie istniejącym, gdyż odznacza się jedną z największych wartości
stopnia wykorzystania zdolności przepustowej w ciągu godziny szczytowej oraz
największą wartością stopnia wykorzystania zdolności przepustowej w ciągu doby.
2.6. Analiza warunków ruchu dla stanu projektowanego (2045 r.)
Analizę warunków ruchu dla stanu projektowanego (2045 r.) przeprowadzono
w sposób analogiczny do analizy wykonanej dla stanu istniejącego. Podstawą do
wykonania niniejszej analizy było opracowanie szczegółowego modelu mikrosymulacyjnego, w którym uwzględniono wszelkie rozwiązania techniczne przewidziane do realizacji w ramach modernizacji linii kolejowej nr 201. Model skonstruowano w oparciu o poniższe założenia:
– wprowadzony do oprogramowania projekt rozkładu jazdy uwzględnia prognozowane natężenie ruchu pociągów pasażerskich oraz towarowych;
– rozkład jazdy charakteryzuje się cyklicznością, a przy jego konstruowaniu
uwzględniono przewidywane preferencje poszczególnych interesariuszy, dotyczące okien czasowych w jakich wyprawiane są poszczególne pociągi;
– symulacja ruchu pociągów była realizowana w oparciu o charakterystyki
trakcyjne wymienionych poniżej pojazdów trakcyjnych:
• pociągi aglomeracyjne/regionalne: Pesa Elf 22WE, EN57AKM,
• pociągi towarowe intermodalne: Bombardier Traxx P160 DC (trakcja
pojedyncza; masa brutto składu: 1692 t),
• pociągi towarowe masowe: Newag Dragon E6ACT (trakcja pojedyncza;
masa brutto składu: 2519 t);
– wyprawianie pociągów na szlak podzielony na odstępy blokowe realizowane
jest zgodnie z zasadą organizacji ruchu – jazda „pod zielone światło”;
– czas rezerwacji infrastruktury na przejazd określonego pociągu, oprócz
czasu jazdy pociągu uwzględnia także czas przygotowania oraz zwolnienia
drogi przebiegu, które są zależne od rodzaju urządzeń sterowania ruchem
zainstalowanych na szlakach i posterunkach ruchu;
– w procesie symulacji uwzględniono najbardziej niekorzystną sytuację ruchową, w której pociągi towarowe ruszają spod semaforów wyjazdowych stacji
krańcowych obszaru analizy, tj. stacji Kościerzyna oraz Gdynia Główna.
Analogicznie symulacja pozwoliła na wyznaczenie dobowej i godzinnej zdolności przepustowej szlaków w stanie projektowanym (rys. 9 i 10), co pozwoliło
na określenie stopnia wykorzystania zdolności przepustowej w roku 2045 (rys. 11
i 12).
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Rys. 9. Praktyczna zdolność przepustowa szlaków analizowanego odcinka linii (2045 r.)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Maksymalnie dostępna praktyczna zdolność przepustowa w godzinie szczytowej (2045 r.)
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 11. Stopień wykorzystania zdolności przepustowej w ciągu doby (2045 r.)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 12. Stopień wykorzystania zdolności przepustowej w godz. szczytowej (2045 r.)
Źródło: opracowanie własne

Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. II
Etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń
srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM przyniosły
wymierne rezultaty w postaci znaczącego wzrostu praktycznej zdolności przepustowej oraz poprawy warunków ruchu na odcinku Kościerzyna – Gdańsk Osowa.
Stopień wykorzystania zdolności przepustowej w ciągu doby na danym odcinku
kształtuje się na poziomie 40-45%. Są to wartości mieszczące się w rekomendowanym przez UIC przedziale, zapewniając tym samym odpowiednią płynność ru-
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chu w ujęciu dobowym [10]. W przypadku godziny szczytowej warunki ruchu na
szlakach odcinka Kościerzyna – Gdańsk Osowa również są stabilne i oscylują na
poziomie 60-67%, przy czym 67% wykorzystania zdolności przepustowej szlaków Glincz – Żukowo Wschodnie oraz Żukowo Wschodnie – Gdańsk Osowa jest
wartością bliską rekomendowanej w karcie UIC 406 wartości granicznej stopnia
wykorzystania zdolności przepustowej w godzinie szczytowej na liniach o ruchu
mieszanym wynoszącej 75%.
Na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna nie przewiduje się żadnych
działań inwestycyjnych w infrastrukturę torową, w związku z czym dany odcinek
charakteryzuje się takimi samymi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi jak
w stanie istniejącym. Zauważalne jest to w wartości praktycznej zdolności przepustowej poszczególnych torów szlakowych, która uległa znaczącemu obniżeniu
z uwagi na wzrost udziału pociągów towarowych w całkowitym czasie obciążenia
oraz budowę nowych przystanków pasażerskich. W stanie istniejącym (2016 r.)
udział pociągów towarowych w całkowitym czasie obciążenia toru parzystego (tor
nr 2) odcinka Gdańsk Osowa – Gdynia Główna wynosi ok. 11%. W stanie projektowanym dany udział wzrasta do ok. 60%. Ma to wpływ na wartość wskaźnika
wykorzystania praktycznej zdolności przepustowej, który w ujęciu dobowym osiąga wartość 61% dla toru nr 2 szlaku Gdańsk Osowa – Gdynia Wielki Kack oraz
66% dla toru nr 2 szlaku Gdynia Wielki Kack – Gdynia Główna. Są to wartości
przekraczające rekomendowaną w karcie UIC 406 granicę wynoszącą 60%, która
została określona z uwagi na niezawodność systemu transportu kolejowego [10].
W godzinie szczytowej tor nr 2 szlaku Gdynia Wielki Kack – Gdynia Główna
charakteryzuje się całkowicie wykorzystaną zdolnością przepustową, natomiast
szlak Gdańsk Osowa – Gdynia Wielki Kack charakteryzuje się wykorzystaniem
zdolności przepustowej na poziomie 89%. Stopień wykorzystania praktycznej
zdolności przepustowej w ciągu godziny szczytowej wynoszący powyżej 75% jest
równoznaczny z możliwą koniecznością przeznaczenia części rezerwy zdolności
przepustowej (wynikającej z zastosowania w obliczeniach współczynnika płynności
ruchu f) na zmniejszenie ryzyka wystąpienia trudnych do stłumienia zakłóceń ruchu. Odcinek Gdańsk Osowa – Gdynia Główna jest również najbardziej wrażliwy
na wystąpienie ewentualnych zakłóceń ruchu spośród wszystkich analizowanych
szlaków.
Jak można zauważyć, ograniczenie zakresu analiz na etapie studium wykonalności do odcinka Kościerzyna - Gdańsk Osowa jest błędem i skutkuje niepełną identyfikacją problemów związanych z tą linią. Nietrudno sobie wyobrazić, że
w takiej sytuacji, wysiłek włożony w modernizację linii kolejowej nr 201 byłby
zniweczony przez ograniczenie możliwości ruchowych na odcinku Gdańsk Osowa
- Gdynia Główna.
Czas jazdy pociągów towarowych jest czynnikiem decydującym o warunkach
ruchu na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna i pomimo znaczącego ograniczenia parametrów eksploatacyjnych (zmniejszenie masy brutto składu) masowych pociągów towarowych, szlaki znajdujące się na danym odcinku i tak charakteryzują się najgorszymi warunkami ruchu, a szlakiem krytycznym całego obszaru
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analizy jest szlak Gdynia Wielki Kack – Gdynia Główna. Dążenie do ewentualnego zwiększenia masy brutto pociągów przewożących towary masowe, będzie skutkowało dalszym pogarszaniem płynności ruchu na ww. odcinku, a także brakiem
możliwości wyprawienia wszystkich założonych w rozkładzie jazdy pociągów.
Rosnące prognozowane natężenie ruchu pociągów oraz trudny profil linii kolejowej skutkują tym, że dopuszczalna masa kursujących na linii pociągów towarowych jest determinowana czasem zajęcia infrastruktury. Jeżeli linia kolejowa nr
201 ma stanowić realną alternatywę dla ciągu linii kolejowych nr 9 i 202 (odcinek
Tczew – Gdynia) w dostępie do Portu Gdynia, to musi być zapewniona możliwość
wyprawiania na daną linię pociągów o masie brutto przekraczającej 3000 t. Przy
zakładanym wzroście natężenia ruchu kolejowego oraz przy dążeniu do zachowania jak najlepszych warunków ruchu kolejowego, daną możliwość dają jedynie
działania organizacyjne polegające na wyprawianiu ciężkich pociągów towarowych
w trakcji ukrotnionej lub działania inwestycyjne polegające na dobudowie trzeciego toru na odcinku Gdynia Główna – Gdańsk Osowa.
W przypadku studium wykonalności dla zadania pn. Dokumentacja przygotowawcza dla II etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii
PKM o braku rozpoznania przedstawionych wyżej problemów eksploatacyjnych
na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna zadecydował przede wszystkim
bardzo niski poziom szczegółowości przeprowadzonych analiz warunków ruchu
kolejowego. Ponadto w żadnym z przedstawionych w studium wariantów nie
rozpatrywano jakichkolwiek działań związanych z rozbudową układu torowego
odcinka Gdańsk Osowa – Gdynia Główna. Jest to związane z powszechnie obowiązującym, błędnym przekonaniem o tym, że problemy związane ze zdolnością
przepustową i ograniczonymi warunkami ruchu kolejowego praktycznie nie
dotyczą dwutorowych szlaków wyposażonych w samoczynną blokadę liniową.
3. Układy rozjazdowe stacji Gdynia Port
Kolejnym problemem jest projektowanie dużych stacji kolejowych o rozbudowanych układach rozjazdowych, gdzie szczególnym wyzwaniem jest zaprojektowanie sprawnego i niezawodnego układu torowego.
Schemat funkcjonalny stacji jest tworzony na podstawie obliczeń wielkości
grup stacyjnych o określonych, specjalistycznych funkcjach technologicznych
z wykorzystaniem prostych metod analitycznych. Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że obliczona liczba torów bez odpowiednio rozbudowanej głowicy rozjazdowej nie zapewni wymaganej przepustowości stacji i płynności ruchu
pociągów. Konieczne jest sprawdzenie, czy zaprojektowane połączenia torowe są
w stanie obsłużyć wynikającą z obciążenia liczbę jazd (przebiegów) sprzecznych.
Sprawdzenie to polega na badaniu dopuszczalności krzyżowań sprzecznych w elemencie krytycznym („wąskim gardle”) stacji. Elementem takim jest najbardziej
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obciążony rozjazd lub para rozjazdów w głowicy stacyjnej, w której zbiegają się
dwie lub więcej linii kolejowych lub torów. Wybór krytycznego rozjazdu lub połączenia odbywa się na podstawie analizy obciążenia ruchowego. Oblicza się łączny czas zajęcia rozjazdu przez wykluczające się przebiegi pociągowe w godzinie
szczytowej. Jeżeli obliczony czas zajęcia jest większy od 60 minut, zaproponowane
rozwiązanie głowicy rozjazdowej jest niewłaściwe. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy zmodyfikować schemat funkcjonalny układu torowego stacji,
aby ograniczyć kolizyjność jazd pociągowych. Można to osiągnąć przenosząc z elementu krytycznego część potoku pociągów na inny element układu torowego, np.
poprzez:
– zaprojektowanie skrzyżowań różnopoziomowych linii kolejowych na podejściach do stacji lub między grupami stacyjnymi,
– zaprojektowanie posterunków odgałęźnych, na których następuje rozdzielenie kierunków lub rodzajów ruchu,
– zmianę wzajemnego układu torów na stacji.
Dochodzenie do poprawnego rozwiązania może nastąpić w kilku krokach,
istotna jest tutaj inwencja projektanta, który powinien dążyć do stworzenia możliwie oszczędnego układu torowego, przy jak najmniejszej liczbie jazd sprzecznych.
W obliczeniach dopuszczalności obciążenia elementu krytycznego głowicy wykorzystuje się nierówność:
(1)
gdzie:
a – współczynnik rezerwy technicznej,
b – współczynnik nierównomierności ruchu pociągów,
Ntg – liczba pociągów towarowych kategorii t obciążających element krytyczny
w godzinie szczytowej,
tt – czas zajęcia elementu krytycznego przez pociąg towarowy,
Nmg – liczba jazd manewrowych kategorii m obciążających element krytyczny
w godzinie szczytowej,
tm – czas zajęcia elementu krytycznego przez jazdę manewrową [11].
Dla godziny szczytowej przyjmuje się, że suma współczynników a i b wynosi 1,2.
Wielkość obciążenia ruchowego badanego elementu układu torowego w godzinie szczytowej wynika z wielkości szczytowych dobowych potoków pociągów, ich
rozkładów w ciągu doby oraz ze sposobu ich przeprowadzenia przez stację.
Czas zajęcia elementu krytycznego zależy od kategorii pociągu. W analizowanym przypadku dotyczy wyłącznie pociągów towarowych, jazd rozrządowych
i jazd manewrowych.
Jest on liczony od chwili podjęcia przez dyżurnego ruchu decyzji o ułożeniu
drogi przebiegu, w skład której wchodzi badany rozjazd, do momentu zwolnienia tej drogi przebiegu przez koniec przejeżdżającego pociągu. Dla pociągów bez
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planowego postoju na stacji, czas ten jest równoważny czasowi przejazdu. Pociągi,
które mają planowy postój na stacji, obciążają rozjazd krytyczny przez czas wjazdu
bądź czas wyjazdu.
Faza sprawdzania dopuszczalności krzyżowań jazd sprzecznych, związana
z prowadzeniem korekt do schematu funkcjonalnego stacji, jest powtarzana do
momentu, aż zostanie spełniona nierówność, czyli gdy sumaryczny czas zajęcia
„wąskiego gardła” będzie mniejszy niż 60 minut [4].
Analizie poddano wariantowe rozwiązanie głowicy rozjazdowej w rejonie
GPB projektowanej w ramach zadania Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego
w Gdyni.

Rys. 13. Koncepcja głowicy rozjazdowej pomiędzy rejonami GPB - GPC
Źródło: opracowanie własne

Pierwotnie zaprojektowano poprowadzenie ruchu pociągów bezpośrednio
przez głowicę rozjazdową. Projektowanie różnopoziomowych skrzyżowań linii kolejowych lub odcinków torowych stacyjnych ma na celu ograniczenie kolizyjności
różnokierunkowych jazd pociągowych (tzw. przebiegów sprzecznych) w połączeniu rozjazdowym (tzw. wąskim gardle). W przypadku stacji Gdynia Port wskazaną
na schemacie (rys. 13) koncepcję przejazdu pomiędzy rejonami GPB i GPC determinują następujące elementy:
– konieczność wyprowadzenia całego ruchu wyjazdowego z rejonów P1-P4,
P1-P6 oraz projektowanego Morskiego Terminala Kontenerowego „za falochronem” (wschodnia część stacji) w kierunku grupy kierunkowej, usytuowanej po zachodniej stronie stacji – prognozowane 48 poc./dobę w roku
2045,
– konieczność przeprowadzenia ruchu wjazdowego w kierunku GPC oraz
tranzytowego w kierunku GPE i GPO – min. 42 poc/dobę w roku 2045,
– jazdy manewrowe i przejazdy pojazdów trakcyjnych luzem.
Nałożenie na siebie tak dużych wolumenów ruchu, o znacznej istotności dla
pracy stacji oraz pracy bocznic portowych, wymusza szczególną dbałość o zapewnienie sprawności newralgicznego elementu układu torowego. Jest to tym bardziej istotne w sytuacji kiedy układ linii kolejowych przyległych do stacji (linia nr
201 i 202) będzie wymagał dużej dyscypliny czasowej prowadzenia ruchu. Brak
rozwiązań niekolizyjnych determinować będzie bardzo duże ryzyko i ograniczenia
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funkcjonalności układu, przede wszystkim ze względu na konieczność pokonywania znacznych odległości pomiędzy poszczególnymi rejonami stacji. Pamiętać trzeba, że czas zajętości elementu krytycznego jest liczony od momentu podjęcia przez
dyżurnego ruchu decyzji o ułożeniu drogi przebiegu pociągu przez tzw. wąskie
gardło, do momentu zwolnienia tej drogi przebiegu przez koniec przejeżdżającego
pociągu.
Utrzymywanie w pełnej stałej sprawności układu rozjazdowego przy tak dużym ruchu, związane jest również z koniecznością ponoszenia stałych kosztów,
związanych z degradacją chociażby elementów rozjazdów.
Zapewnienie niezawodności tego właśnie miejsca jest strategicznie ważne dla
rozwoju samego Portu Gdynia, także po roku 2045, gdyż właśnie tereny przyzatokowe są jedynymi obszarami rozwojowymi dla tego portu. Stąd taka istotność
rozwiązań sprawnych i niekolizyjnych w przypadku tego właśnie wąskiego gardła.
W czasie prowadzenia badania analizowano konieczność połączenia dwóch torów komunikacyjnych P1 – GPC z rozjazdem zwyczajnym nr 151 (w tym celu
zamiana na rozjazd krzyżowy) oraz z rozjazdem zwyczajnym nr 160 (w tym celu
zamiana na rozjazd krzyżowy oraz zabudowa dodatkowego rozjazdu krzyżowego
w torze komunikacyjnym GPB – GPC).
Dwa elementy krytyczne tego połączenia to rozjazdy nr 151 i 159.
Rozjazd krzyżowy nr 151 (zamiast rozjazdu zwyczajnego nr 151)

Rys. 14. Schemat rozjazdu nr 151 z obciążeniem ruchowym
Źródło: opracowanie własne

Tabela 1. Obciążenie ruchowe na rozjeździe nr 151 przy posterunku GPB
Kategoria
pociągów

liczba poc./
dobę

liczba poc./
godz. szcz.

składy z P1 na GPC
lokomotywy z GPC na GPA
pociągi do BCT

48
48
21

7
7
3

czas
przejazdu
[min]
5
2
5
Σ(Nt)
α+β
(Nt)kr

skumulowany
czas przejazdu
[min]
35
14
15
64
1,2
76,8

>60

Zajętość rozjazdu nr 151 wymusza stosowanie rozwiązań alternatywnych,
w tym także krzyżowań wielopoziomowych
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Rozjazd krzyżowy nr 159

Rys. 15. Schemat rozjazdu nr 159 z obciążeniem ruchowym
Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Obciążenie ruchowe na rozjeździe nr 159 przy posterunku GPB
Kategoria
pociągów
składy z P1 na GPC
lokomotywy z GPC na GPA
lokomotywy kończące GPB
manewry EDF+CL

liczba poc./ liczba poc./
dobę
godz. szcz.
48
48
54
12

7
7
8
2

czas
przejazdu
[min]
5
2
2
2
Σ(Nt)
α+β
(Nt)kr

skumulowany
czas przejazdu
[min]
35
14
16
4
69
1,2
82,8

>60

Zajętość rozjazdu nr 159 wymusza stosowanie rozwiązań alternatywnych,
w tym także krzyżowań wielopoziomowych
Dopiero każdorazowe sprawdzenie skuteczności zaprojektowanych rozwiązań
pod względem ruchowym przekonuje, że długoletnia perspektywa funkcjonowania wybudowanej infrastruktury wymusza stosowanie elementów dużo droższych,
ale zoptymalizowanych dla konkretnego przypadku i konkretnych potrzeb.
4. Podsumowanie
Planowane działania modernizacyjne muszą skupiać się na eliminacji nie tylko
aktualnie występujących wąskich gardeł, ale również tych, które mogą powstać
w przyszłości. Dzięki temu inwestycja będzie charakteryzowała się odpowiednią
trwałością w ujęciu zarówno infrastrukturalnym, jak i dotyczącym kwestii inżynierii ruchu. Jest to szczególnie istotne z uwagi na bardzo wysokie koszty związane
z działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę kolejową, które w głównej mierze
realizowane są ze środków publicznych. Identyfikacja ewentualnych przyszłych
problemów eksploatacyjnych powinna odbywać się na etapie studium wykonalności inwestycji, w ramach analiz dotyczących warunków ruchu na linii, których
nadrzędnym celem jest wspieranie procesu decyzyjnego w kwestii doboru odpowiednich rozwiązań technicznych. Brak przeprowadzenia analiz z zakresu inżynierii ruchu kolejowego lub przeprowadzenie ich w bardzo uproszczony sposób,
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odnoszący się zazwyczaj jedynie do kwestii związanych z prognozowanym zapotrzebowaniem na przewozy pasażerskie, jest dużym zaniechaniem, tym bardziej,
że aktualnie istnieje wiedza, środki i metody pozwalające na przeprowadzenie rzetelnego badania problemu.
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Streszczenie. W artykule wskazano na metody prowadzenia analiz warunków ruchu kolejowego oparte na dwóch parametrach: zdolności przepustowej i opóźnieniach pociągów. Szczególną
uwagę poświęcono ocenie powszechnie stosowanych uproszczeń w analizach.
Słowa kluczowe: zdolność przepustowa linii kolejowej, warunki ruchu kolejowego, opóźnienia pociągów

1. Wprowadzenie
Istnieje wiele metod oceny warunków ruchu na linach kolejowych, których
przydatność do konkretnych analiz jest zależna od przyjętego celu analizy, posiadanych danych wejściowych, dysponowania odpowiednimi narzędziami obliczeniowym oraz oczekiwań w stosunku do poziomu dokładności odwzorowania rzeczywistości [6]. Wyróżnia się modele analityczne, optymalizacyjne, symulacyjne
oraz hybrydowe, tj. metody łączące w sobie elementy zarówno analityczne, jak
i symulacyjne. Metodą kompleksową, uwzględniającą największą liczbę zmiennych oraz założeń, jest metoda symulacyjna, polegająca na budowie komputerowego modelu mikrosymulacyjnego analizowanej linii kolejowej. W 2014 roku
obowiązek budowy modeli symulacyjnych na etapie przygotowywania dokumentacji przedprojektowej wprowadził największy zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W założeniu wprowadzenie
danego obowiązku ma na celu zminimalizowanie szans na podjęcie realizacji inwestycji niedostosowanej do aktualnego, bądź prognozowanego natężenia ruchu
kolejowego [10].
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2. Parametry oraz czynniki determinujące warunki ruchu kolejowego
Jedną z głównych cech linii kolejowej jest jej zdolność przepustowa, czyli największa liczba pociągów lub par pociągów, które mogą w sposób płynny przejechać po
danej linii w ciągu określonej jednostki czasu (zazwyczaj doby lub godziny szczytowej)
[6]. Jednakże zdolność przepustowa sama w sobie niewiele mówi o warunkach i płynności ruchu kolejowego, ponieważ nie jest wskaźnikiem syntetycznym. Linie kolejowe charakteryzujące się zbliżoną wartością zdolności przepustowej mogą w praktyce
diametralnie różnić się pod względem płynności ruchu. Związane jest to z dużą liczbą
różnorodnych czynników wpływających na wartość zdolności przepustowej. Analiza
porównawcza dwóch linii kolejowych lub nawet dwóch odcinków tej samej linii kolejowej możliwa jest dopiero po zestawieniu wartości zdolności przepustowej z wielkością
aktualnego bądź prognozowanego natężenia ruchu. Otrzymany w ten sposób wskaźnik syntetyczny określany jest mianem stopnia wykorzystania zdolności przepustowej
i pozwala na ocenę warunków ruchu, w tym m.in efektywność infrastruktury w tłumieniu zakłóceń ruchu, wpływ zróżnicowanej struktury ruchu.
Zdolność przepustową określa się przede wszystkim dla szlaków, tj. części linii
kolejowej pomiędzy dwoma sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi – stacjami lub posterunkami odgałęźnymi. Wartość danego parametru jest determinowana przez szlak krytyczny lub odcinek krytyczny (w przypadku szlaków wyposażonych w samoczynną blokadę liniową)2. Jest to szlak (odcinek), który charakteryzuje się najdłuższym czasem rezerwacji infrastruktury na przejazd pociągu.
Dany czas określany jest mianem szlakowego odstępu czasu następstwa pociągów
i zależy od [1,3,6]:
– liczby i układu torów szlakowych,
– rozmieszczenia i ukształtowania układów torowych posterunków ruchu,
– parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii (w szczególności dopuszczalnej
prędkości jazdy dla poszczególnych rodzajów pociągów),
– geometrii linii (wartości promieni łuków poziomych oraz pochyleń podłużnych),
– rodzaju urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
– struktury rodzajowej ruchu (różnorodności ruchu),
– spektrum prędkości pociągów,
– parametrów dynamicznych pojazdów trakcyjnych (charakterystyk trakcyjnych),
– organizacji ruchu (m.in. hierarchizacji pociągów oraz sposobu wyprawiania
pociągów: np. jazda „pod zielone światło” lub „na zielone światło”),
– rozmieszczenia przystanków osobowych na szlakach.
2 Odcinek krytyczny jest fragmentem szlaku wyposażonego w samoczynną blokadę liniową, który składa
się z dwóch lub trzech odstępów blokowych – zależnie od przyjętego sposobu wyprawiania kolejnych pociągów na szlak. Rozróżnia się dwa sposoby organizacji ruchu na szlakach wyposażonych w samoczynną
blokadę liniową: jazda „pod zielone światło” lub jazda „na zielone światło”. Polegają one na wyprawianiu z
posterunku ruchu na przyległy szlak kolejnych pociągów w taki sposób, że są one oddzielone dwoma odstępami blokowymi („pod zielone światło) lub trzema odstępami blokowymi („na zielone światło”). Organizacja ruchu ma na celu zapewnienie odpowiedniej jego płynności oraz eliminację niepotrzebnych czynności
związanych z hamowaniem oraz rozruchem pociągów [6].
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Relacja pomiędzy zdolnością przepustową, a czynnikami determinującymi
jej wartość może być zilustrowana w postaci tzw. wykresu równowagi zdolności przepustowej (ang. capacity balance), który został przedstawiony w karcie UIC
406 Międzynarodowego Związku Kolei (rys. 1) [8]. Wykres ten określa zależność
zdolności przepustowej od czterech czynników: natężenia ruchu kolejowego, średniej prędkości jazdy pociągów, struktury rodzajowej ruchu (różnorodności ruchu)
oraz stabilności rozkładu jazdy (rozumianej jako zdolność do tłumienia zakłóceń
ruchu dzięki zapewnieniu odpowiednich marginesów i buforów czasu pomiędzy
kolejnymi pociągami wyprawianymi na szlak). Zdolność przepustowa na wykresie
reprezentowana jest jako cięciwa łącząca osie opisujące poszczególne czynniki [8].
Przykładowo, zgodnie z danym wykresem, zwiększenie natężenia ruchu kolejowego przy zachowaniu niezmiennej wartości zdolności przepustowej będzie wiązało
się ze zmniejszeniem wartości jednego z pozostałych czynników, np. stabilności
rozkładu jazdy. Oznacza to, że określona zdolność przepustowa i jej stopień wykorzystania zawsze jest wynikiem kompromisu pomiędzy jakością (średnia prędkość
jazdy oraz stabilność rozkładu jazdy) a ilością (natężenie ruchu kolejowego, różnorodność ruchu) [5]. Możliwa jest również inna forma prezentacji danych zależności – bez uwzględniania natężenia ruchu kolejowego, ale przy uwzględnieniu
dodatkowego czynnika jakim jest liczba postojów handlowych na szlakach. Na
rys. 2 przedstawiono wzajemne oddziaływanie poszczególnych czynników na wartość zdolności przepustowej. Wzrost zdolności przepustowej jest jednoznaczny ze
wzrostem prędkości jazdy pociągów oraz zmniejszeniem liczby postojów handlowych na szlakach i różnorodności ruchu. Większa wartość zdolności przepustowej
to także zmniejszenie stabilności rozkładu jazdy ze względu na wykorzystanie rezerw i buforów czasu (znajdujących się pomiędzy kolejnymi pociągami) na uruchomienie tras nowych pociągów.

Rys. 1. Wykres równowagi zdolności przepustowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]
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Rys. 2. Wpływ głównych czynników na zdolność przepustową
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]

Wyróżnia się kilka rodzajów zdolności przepustowej [1,6]:
a) maksymalna teoretyczna zdolność przepustowa – wartość osiągana w idealnych, matematycznych warunkach, gdzie pociągi kursują przy minimalnym
szlakowym odstępie czasu następstwa oraz nie występują żadne zakłócenia
ruchu (stanowi górną granicę teoretycznie możliwej do osiągnięcia zdolności
przepustowej);
b) praktyczna zdolność przepustowa – wartość określająca natężenie ruchu kolejowego, którym może być obciążona infrastruktura, przy jednoczesnym
zapewnieniu odpowiedniego poziomu niezawodności systemu; praktyczna
zdolność przepustowa może być określana w oparciu o maksymalną teoretyczną zdolność przepustową, przy jednoczesnym uwzględnieniu odpowiedniego współczynnika płynności ruchu; praktyczna zdolność przepustowa zazwyczaj stanowi ok. 60 – 80% maksymalnej teoretycznej zdolności
przepustowej;
c) wykorzystana zdolność przepustowa – jest to wartość zdolności przepustowej odpowiadająca natężeniu ruchu pociągów obciążających analizowany
odcinek linii kolejowej; stosunek wykorzystanej zdolności przepustowej do
praktycznej zdolności przepustowej, określany jest jako stopień wykorzystania zdolności przepustowej;
d) dostępna zdolność przepustowa – różnica między praktyczną a wykorzystaną zdolnością przepustową, która stanowi rezerwę i w pewnym stopniu
(zapewniającym odpowiednią płynność ruchu) może być przeznaczona na
przydzielenie tras kolejnym pociągom.
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Na rys. 3 przedstawiono zależność między maksymalną teoretyczną oraz praktyczną zdolnością przepustowa a niezawodnością systemu transportu kolejowego.

Rys. 3. Zależność między zdolnością przepustową a niezawodnością systemu
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]

3. Zdolność przepustowa
Różnego rodzaju oprogramowanie do symulacji ruchu kolejowego umożliwia
szczegółowe odwzorowanie infrastruktury kolejowej oraz posiada bardzo rozbudowany model procesu symulacji, który uwzględnia wiele złożonych zagadnień
związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, jak na przykład: priorytetowanie
tras pociągów określonych kategorii, dynamiczna zmiana drogi przebiegu pociągu
przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji ruchowej na linii oraz wyprawianie pociągów zgodnie z zasadą jazdy „pod zielone światło”. Pomimo tak dużych możliwości
odwzorowania stanu rzeczywistego analizowanego systemu transportu kolejowego, aplikacje posiadają skromny zasób narzędzi umożliwiających ewaluację danych
pochodzących z procesu symulacji. Szczegółowe analizy wymagają obróbki surowych danych i wykorzystania ręcznych metod analitycznych. W związku z tym
cały proces badawczy wymaga odpowiedniej wiedzy oraz łączenia wielu metod
analizy warunków ruchu kolejowego.
Główną czynnością umożliwiającą przeprowadzenie złożonej analizy warunków
ruchu na linii kolejowej jest określenie zdolności przepustowej poszczególnych szlaków. W idealnych warunkach, gdzie struktura ruchu na analizowanym odcinku
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linii charakteryzuje się homogenicznością, a pociągi kursują w minimalnych szlakowych odstępach czasu następstwa pociągów, zdolność przepustowa obliczana
jest według zależności (1) [2,6]. Daną sytuację ruchową przedstawiono na rys. 4.
(1)
gdzie:
Nmax – maksymalna teoretyczna zdolność przepustowa [poc./d lub par poc./d];
T – analizowane okno czasowe (zasadniczo doba: T=1440 min) [min];
In – szlakowy odstęp czasu następstwa pociągów [min].

Rys. 4. Jednorodny ruch pociągów kursujących w min. odstępie czasu następstwa
Źródło: opracowanie własne

Przedstawiona na rys. 4 organizacja ruchu zapewnia możliwość wyprawienia
na szlak największej możliwej liczby pociągów, ale jest to wizja wyidealizowana,
ponieważ z uwagi na brak jakichkolwiek buforów czasu pomiędzy kolejnymi pociągami, charakteryzuje się bardzo dużą podatnością na ewentualną propagację
zakłóceń. Ponadto na większości linii kolejowych występuje heterogeniczność
w strukturze rodzajowej kursujących pociągów, przez co czas obciążenia szlaku
jest zmienny. Różnorodność ruchu wpływa na wzrost spektrum prędkości pomiędzy poszczególnymi rodzajami pociągów, a ich ruch nie jest równomiernie
rozłożony w kolejnych oknach czasowych. Pomiędzy kolejnymi pociągami wyprawianymi na szlak występują bufory czasu, mające na celu tłumienie ewentualnych zakłóceń (pierwotnych bądź wtórnych), dzięki czemu wzrasta niezawodność całego systemu [9]. W związku z tym wartość szlakowego odstępu czasu
następstwa jest indywidualna dla każdego pociągu uwzględnionego w rozkładzie jazdy i składa się z czasu rezerwacji szlaku przez konkretny pociąg oraz
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poprzedzającego go buforu czasu (2). Niejednorodną strukturę ruchu pociągów
przedstawiono na rys. 5.
(2)
gdzie:
In,i – szlakowy odstęp czasu następstwa odpowiadający pociągowi i w ruchu
niejednorodnym [min];
tob,i – jednostkowy czas rezerwacji szlaku [min];
tb,i – jednostkowy bufor czasu [min].

Rys. 5. Niejednorodna struktura ruchu pociągów
Źródło: opracowanie własne

Heterogeniczność ruchu pociągów połączona z dużym spektrum prędkości,
wpływa na trudności w określeniu zdolności przepustowej szlaków [6]. W przypadku zastosowania metod analizy warunków ruchu kolejowego, w których część
parametrów opisujących system transportu kolejowego podlega agregacji (jak np.
parametry związane z geometrią torów szlakowych – promienie łuków, wartości
pochyleń podłużnych) oraz nie jest uwzględniana relacja pomiędzy kolejnymi pociągami (pomijany jest rozkład jazdy), istnieje możliwość obliczenia teoretycznej
zdolności przepustowej zgodnie z zależnością (3).
(3)
gdzie:
Nt – teoretyczna zdolność przepustowa [poc./d lub par poc./d];
f
– współczynnik płynności ruchu (do obliczeń przyjmuje się j=0,2÷0,3);
T – analizowane okno czasowe (zasadniczo doba: T=1440 min) [min];
tob,max – maksymalny czas obciążenia szlaku w analizowanym oknie czasowym [min].
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W danym podejściu zakłada się możliwość losowości zgłoszeń pociągu,
charakteryzującego się największym czasem obciążenia szlaku. W przypadku
gdy pociągi charakteryzujące się największym czasem zajęcia infrastruktury
kursują kolejno po sobie, to wartość tob,max stanowi w rzeczywistości minimalny szlakowy odstęp czasu następstwa pociągów. W przypadku gdy szlak jest
obciążany przez pociągi szybsze, to różnica pomiędzy maksymalnym czasem
obciążenia szlaku a czasem obciążenia szlaku przez szybszy pociąg jest traktowana jako bufor czasowy. Dodatkowo wprowadza się tzw. współczynnik płynności ruchu f, który zmniejsza długość trwania analizowanego okna czasowego, dzięki czemu zapewniona jest rezerwa na działania związane z diagnostyką
i utrzymaniem infrastruktury oraz ewentualne tłumienie zakłóceń.
W wielu sytuacjach obliczenia wykonane w oparciu o zależność (3) są
niereprezentatywne. W szczególności dotyczy to szlaków, na których występuje
znaczna różnica w minimalnym i maksymalnym czasie zajęcia infrastruktury.
W danej metodzie nie uwzględnia się także udziału poszczególnych rodzajów
pociągów w całkowitym czasie obciążenia szlaku w ciągu doby, przez co może
dochodzić do sytuacji, gdzie jeden rodzaj pociągu, który na kursowanie ma
przydzielone stałe okna czasowe, jest pociągiem decydującym o wartości
zdolności przepustowej dla całego okresu analizy (zasadniczo doby). Stąd
stosując dany sposób analizy warunków ruchu kolejowego należy mieć
świadomość dużych uproszczeń, które mogą rzutować na miarodajność
przeprowadzonych badań.
Wspomniane uproszczenia wynikające z zastosowania zależności (3) można zobrazować także na przykładzie odcinka Kościerzyna - Gdynia Główna
linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port. Na rys. 6 przedstawiono wartości maksymalnych jednostkowych czasów obciążenia poszczególnych szlaków w wybranych oknach czasowych. Wartość danego parametru
jest zmienna w czasie, a różnice pomiędzy maksimum i minimum mogą być
znaczne. Szczególnie zauważalne jest to w przypadku toru parzystego szlaków
odcinka Gdańsk Osowa – Gdynia Główna. Różnica w wartości tob,max w godzinach nocnych w odniesieniu do pozostałych okien czasowych, wynika z faktu,
że wolne pociągi towarowe (2 poc./d) zasadniczo wyprawiane są wyłącznie
w danym oknie czasowym. W przyjętej na linii organizacji ruchu, z uwagi
na natężenie i priorytet pociągów pasażerskich, nie przewiduje się możliwości
wyprawiania pociągów towarowych w innych oknach czasowych. W związku
z tym, dla tego przypadku bezzasadne jest wyznaczanie zdolności przepustowej dla całego okresu analizy w oparciu o wartość tob,max determinowaną przez
pociągi, których ruch nie jest miarodajny dla całego odcinka. Ponadto dany
rodzaj pociągu nie jest reprezentatywny dla analizowanego odcinka z uwagi na
udział w strukturze ilościowej pociągów go obciążających – pociągi pasażerskie: 48 poc./d; pociągi towarowe: 2 poc./d.
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Rys. 6. Maksymalny czas obciążenia poszczególnych szlaków analizowanego odcinka linii kolejowej
Oznaczenia:
Kc - Kościerzyna, GK - Gołubie Kaszubskie, So - Somonino, GL - Glincz, ZW - Żukowo Wschodnie,
Os - Gdańsk Osowa, GWK - Gdynia Wielki Kack, GO - Gdynia Główna
Źródło: opracowanie własne

Opracowanie modelu mikrosymulacyjnego wymaga wprowadzenia do oprogramowania szczegółowego rozkładu jazdy pociągów. Stwarza to możliwość wykonania analizy warunków ruchu kolejowego, przy uwzględnieniu struktury ruchu
i wzajemnych relacji występujących pomiędzy kolejnymi pociągami wyprawianymi
na szlak (możliwość uwzględnienia buforów czasowych występujących pomiędzy
pociągami). Jak już wspomniano, ruch na większości linii kolejowych charakteryzuje się znaczącą niejednorodnością i występowaniem dużego spektrum prędkości
pociągów, co przekłada się na istotne różnice pomiędzy minimalnym a maksymalnym czasem zajęcia infrastruktury. Wpływa to na konieczność zastosowania
uproszczeń w obliczeniach, które polegają na operowaniu wartościami średnimi
(4) [2,6]. Mimo to przedstawiona poniżej metodologia obliczeń jest reprezentatywna dla większości linii kolejowych w Polsce (w tym linii kolejowej nr 201 Nowa
Wieś Wielka – Gdynia Port na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna), ponieważ
w oparciu o wartości średnie uwzględniona jest struktura rodzajowa pociągów, ich
udział w całkowitym czasie obciążenia szlaku w ciągu doby oraz bufory czasu.
(4)
gdzie:
Npr – praktyczna zdolność przepustowa [poc./d lub par poc./d];
f
– współczynnik płynności ruchu (do obliczeń przyjęto j=0,2);
T – analizowane okno czasowe (zasadniczo doba: T=1440 min) [min];
tob,sr – średni jednostkowy czas obciążenia szlaku [min];
tb,opt,sr – optymalny średni jednostkowy bufor czasu pomiędzy zgłoszeniami pociągów [min].

92

Gleba R., Grulkowski S., Zariczny J.

Średni jednostkowy czas obciążenia szlaku w analizowanym oknie czasowym
wyznaczany jest jako iloraz całkowitego czasu obciążenia szlaku oraz liczby kursujących pociągów:
(5)
gdzie:
tob,sr – średni jednostkowy czas obciążenia szlaku [min];
tob,i – jednostkowy czas obciążenia szlaku [min];
n
– liczba pociągów obciążających szlak [-].
Określenie optymalnego średniego jednostkowego buforu czasu pomiędzy
zgłoszeniami kolejnych pociągów wymaga przeanalizowania istniejących w rozkładzie jazdy buforów czasu. Pierwszą czynnością jest wyodrębnienie spośród wszystkich buforów czasu tych, które mają wartość mniejszą od tob,sr. Zakłada się, że są
to bufory, które nie mogą być przeznaczone na wytrasowanie kolejnych pociągów,
w związku z czym stanowią dodatek do średniego jednostkowego czasu obciążenia
szlaku, dzięki czemu wzrasta stabilność wykresu ruchu, a tym samym niezawodność systemu transportu kolejowego na analizowanym odcinku.
gdzie:
tb,i – bufor czasu poprzedzający pociąg i [min];
tob,sr – średni jednostkowy czas obciążenia szlaku [min].

(6)

Wartości buforów czasu spełniających nierówność (6) podlegają następnie zsumowaniu oraz podzieleniu przez liczbę pociągów obciążających szlak, które spełniają nierówność (6). Otrzymana w ten sposób wartość określana jest jako optymalny średni jednostkowy bufor czasu pomiędzy zgłoszeniami pociągów:
(7)
gdzie:
tb,opt,sr – optymalny średni jednostkowy bufor czasu pomiędzy zgłoszeniami poc.
[min];
tb,i – bufor czasu poprzedzający pociąg i mniejszy od tob,sr [min];
∑li – łączna liczba pociągów obciążających szlak, które charakteryzują się
wartością  [-].
Daną metodykę obliczeń dobrze obrazuje rys. 7, na którym widać, że bufor
czasu pomiędzy pociągami SKM96349 oraz SKM96351 nie może być przeznaczony na wytrasowanie kolejnego pociągu, ponieważ jest mniejszy niż średni
jednostkowy czas obciążenia szlaku. W związku z tym, wartość danego buforu
jest uwzględniana przy określaniu optymalnego średniego buforu czasu pomię-
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dzy zgłoszeniami kolejnych pociągów i wpływa na zwiększenie stabilności rozkładu jazdy. Bufory czasu pomiędzy pociągami SKM96341 i SKM96349 oraz
SKM96351 i SKM96357 są większe od średniego jednostkowego czasu obciążenia
szlaku, przez co mogą być przeznaczone na wytrasowanie kolejnych pociągów.

Rys. 7. Bufory czasu pomiędzy kolejnymi pociągami na torze nr 1 szlaku Os – GWK
Źródło: opracowanie własne

Praktyczna zdolność przepustowa, wyznaczana w oparciu o powyżej przedstawioną metodologię jest najbardziej reprezentatywną podstawą do dalszych
analiz dla linii, charakteryzujących się dużym spektrum prędkości pociągów oraz
nierównomiernym natężeniem ruchu. Obliczenia wykonywane w oparciu o wartość średnią czasu obciążenia szlaku pozwalają na uwzględnienie struktury ruchu
w obliczeniach, ponieważ największy wpływ na wartość zdolności przepustowej
mają pociągi, które charakteryzują się największym całkowitym czasem zajęcia
infrastruktury w ciągu doby. Wiarygodność obliczeń zwiększona jest także dzięki
uwzględnieniu buforów czasu, które wpływają na wzrost stabilności rozkładu jazdy. Jest to szczególnie istotne z uwagi m.in. na punktualność pociągów. W 2014
roku spośród wszystkich pociągów towarowych kursujących w Polsce, aż 58,6%
było opóźnionych, z czego ponad 40% miało opóźnienia przekraczające 16 minut.
W tym samym roku punktualność pociągów pasażerskich wyniosła 91,1% [7].
4. Opóźnienia pociągów
Jednym z najważniejszych wskaźników, który najlepiej obrazuje niezawodność
operacji kolejowych, jest propagacja opóźnień. Opóźnienia pociągów można podzielić na pierwotne (spowodowane np. awarią taboru lub infrastruktury) oraz
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wtórne, które są konsekwencją opóźnień pierwotnych. Ryzyko wystąpienia opóźnień wtórnych jest tym większe, im mniejsze są wartości buforów czasowych pomiędzy kolejnymi pociągami. W związku z tym największe ryzyko opóźnień wtórnych występuje w przypadku kursowania pociągów w minimalnym szlakowym
odstępie czasu (rys. 4). Wyznaczenie wielkości opóźnień wtórnych, w zależności od
wartości opóźnienia pierwotnego jednego z pociągów w ruchu niejednorodnym,
wymaga szczegółowej analizy, w której należy określić jaki rodzaj pociągu podąża
za jakim, ile wynosi dzielący ich bufor czasu oraz gdzie na linii prowadzona jest
obserwacja [4]. Dane zagadnienie charakteryzuje się dużą złożonością, przez co
w praktyce stosuje się uproszczenia, które podobnie jak w przypadku obliczania
zdolności przepustowej opierają się na wartościach średnich. Podstawą analizy są
bufory czasu pomiędzy zgłoszeniami pociągów, rozpatrywane w oparciu o wartość
średnią:
(8)
gdzie:
tb,sr – średni jednostkowy bufor czasu pomiędzy zgłoszeniami pociągów [min];
tb,i – jednostkowy bufor czasu [min];
n – liczba pociągów obciążających szlak [-].
Wyznaczenie średniej wartości buforu czasu umożliwia określenie liczby pociągów, które będą objęte opóźnieniem wtórnym, powstałym w następstwie określonego opóźnienia pierwotnego jednego z pociągów [4]:
(9)
gdzie:
j
– liczba pociągów objętych opóźnieniem wtórnym [-];
td,1,i – wartość czasu opóźnienia pierwotnego jednego z pociągów [min];
tb,sr – średni jednostkowy bufor czasu pomiędzy zgłoszeniami pociągów [min].
W kolejnym kroku określana jest suma opóźnień [4]:
(10)
gdzie:
∑td – suma opóźnień [min];
j
– liczba pociągów objętych opóźnieniem wtórnym [-];
td,1,i – wartość czasu opóźnienia pierwotnego jednego z pociągów [min];
tb,sr – średni jednostkowy bufor czasu pomiędzy zgłoszeniami pociągów [min].
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Końcowym wynikiem analizy jest wykres obrazujący proces narastania sumy
opóźnień w zależności od wartości opóźnienia pierwotnego jednego z pociągów
(rys. 8).

Rys. 8. Narastanie sumy opóźnień w zależności od opóźnienia pierwotnego
Źródło: opracowanie własne

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że obliczenia procesu narastania opóźnień, wykonywane w oparciu o średni jednostkowy bufor czasu pomiędzy zgłoszeniami kolejnych pociągów, charakteryzują się dużymi uproszczeniami. Jest to spowodowane znaczącą nierównomiernością ruchu i dużą dysproporcją
pomiędzy rzeczywistymi buforami czasu. W związku z tym celowe jest badanie
procesu narastania opóźnień wyłącznie dla konkretnych sytuacji ruchowych na
szlaku krytycznym, gdzie można odwoływać się do rzeczywistych, a nie uśrednionych wartości buforów czasu.
5. Podsumowanie
Dwa wskazane powyżej główne parametry: zdolność przepustowa i opóźnienia
pociągów są tylko punktem wyjścia do analizy z użyciem większej liczby parametrów, takich jak: praktyczna zdolność przepustowa, wykorzystanie zdolności przepustowej, stabilność rozkładu jazdy. Dopiero kompleksowe podejście analityczne,
gdzie podstawą jest zindywidualizowane charakteryzowanie każdego pociągu, pozwala na przeprowadzenie rzetelnej oceny warunków ruchu na liniach o zróżnicowanej strukturze ruchu.
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Streszczenie. Przestawiona w artykule tematyka związana jest z zastosowaniem techniki
skaningu laserowego w inwentaryzacji nawierzchni stalowej torowisk tramwajowych. Na potrzeby
artykułu wykonany został projekt regulacji osi toru oraz analiza jego geometrii. Wykorzystany do
badań odcinek toru znajduje się w tunelu tramwajowym. Obiekt ten jest pierwszą i jednocześnie
najdłuższą tego typu budowlą w Polsce. Stanowi on istotny fragment trasy Krakowskiego Szybkiego
Tramwaju (KST). Dzięki temu możliwe było rozszerzenie opracowania na kilka dodatkowych
zagadnień, obejmujących między innymi tunele i nowoczesne rozwiązania w zakresie miejskiej
komunikacji szynowej.
Słowa kluczowe: skaning laserowy, nawierzchnia stalowa, torowisko tramwajowe, projekt
regulacji osi toru

1. Wprowadzenie
Rosnące na przestrzeni ostatnich lat potrzeby transportowe w komunikacji
miejskiej oraz intensywny postęp motoryzacji generują wymóg modernizacji istniejącej sieci transportu publicznego. Uniwersalne postulaty, jakie powinny spełniać systemy komunikacji zbiorowej to m.in.: bezpieczeństwo i komfort podróży,
wysoka prędkość komunikacyjna, niezawodność i regularność ruchu pojazdów
oraz możliwie niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne [6]. W największym
stopniu postulaty te spełnia transport szynowy. Fakt ten sprawia, że miasta coraz
częściej decydują się na inwestycje w jego zakresie. Istniejące sieci są w różnym
stopniu rozbudowywane, modernizowane i unowocześniane. W Olsztynie reaktywowano system komunikacji tramwajowej i zbudowano nowe linie. Do niedawna planowano budowę systemu tramwajowego w Jaworznie, jednak została
ona zaniechana z powodów finansowych.
Coraz większą popularność zyskują także nowoczesne rozwiązania w zakresie
miejskiej komunikacji szynowej: tramwaj szybki, premetro oraz metro. Różnią
się one od siebie osiąganą prędkością komunikacyjną, wymaganymi nakładami
finansowymi, stopniem zawansowania technicznego, sposobem realizacji, lokalizacją sieci oraz kolizyjnością z innymi środkami komunikacji. Z wymienionych
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czynników na szczególną uwagę zasługuje prędkość komunikacyjna, będąca
stosunkiem przebytej drogi do czasu pracy pojazdu, z uwzględnieniem czasów
postoju na przystankach pośrednich. Zwiększenie prędkości może odbywać się
w dwojaki sposób: poprzez dostosowanie torowiska do osiągania wyższych prędkości lub projektowanie przystanków i taboru w taki sposób, by ograniczyć czas
postoju.
W przypadku dużych miast, w których potrzeby komunikacyjnie nie uzasadniają merytorycznie budowy metra, rozsądny kompromis może stanowić
system szybkiego tramwaju. Jak sama nazwa wskazuje, zasadniczą zaletą tramwaju szybkiego jest zwiększenie prędkości eksploatacyjnej przy pełnej możliwości integracji z istniejącą siecią klasycznego tramwaju. Na trasach szybkiego
tramwaju umożliwiają to rozmaite budowle inżynierskie, m.in. estakady i tunele
komunikacyjne. Przenosząc ruch nad lub pod powierzchnię terenu pozwalają na
bezkolizyjne prowadzenie skrzyżowań.
Tory tramwajowe, zarówno w przypadku tramwaju klasycznego, jak i szybkiego, wymagają prowadzenia pomiarów kontrolnych o określonej dokładności. Potrzeba utrzymania funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu tramwajowego
wymaga wykonywania badań diagnostycznych geometrii toru, obejmujących
pomiar podstawowych parametrów określających położenie toków szynowych.
Prowadzone są także modernizacje linii, których istotną częścią jest opracowywanie projektu regulacji osi toru. Badania mogą być z powodzeniem prowadzone z wykorzystaniem nieznacznie zmodyfikowanych metod stosowanych powszechnie na drogach kolejowych. Diagnostyka nawierzchni torów tramwajowych wykorzystuje różne metody pomiaru mającego na celu określenie ich stanu
technicznego. Obejmują one m.in. zastosowanie technik klasycznych z wykorzystaniem instrumentów i przyrządów geodezyjnych, a także różnego rodzaju
pojazdów pomiarowych.
2. Obiekt pomiarowy – tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
Na początku lat dziewięćdziesiątych, w wyniku rozważań nad przyszłością
transportu szynowego w Krakowie, utworzono koncepcję Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST). Budowa tego systemu została podzielona na kilka etapów przeznaczonych do sukcesywnej realizacji i wiązała się jednocześnie z rezygnacją z dawnych planów budowy metra.
Pierwszym oddanym do użytku fragmentem KST był odcinek między osiedlem Kurdwanów a ul. Wielicką. Jego kluczowym elementem jest pętla na
estakadzie tramwajowej przy ul. Halaszki, stanowiąca przykład wykonanego
w sposób nowoczesny obiektu inżynierskiego w zakresie infrastruktury tramwaju szybkiego. Kolejnym powstałym odcinkiem jest linia z os. Krowodrza Górka
do Ronda Grzegórzeckiego wraz tunelem tramwajowym. Zmodernizowano także pętlę przy ul. Kamiennej. Budowie tego odcinka towarzyszył szereg inwestycji na obszarze tzw. Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego, obejmujący
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przebudowę układu torowisk tramwajowych w rejonie ul. Pawiej, Regionalnego Dworca Autobusowego w Krakowie i podziemnej hali Dworca Kolejowego
Kraków Główny [12]. W 2010 r. ukończono odcinek między Rondem Grzegórzeckim a Małym Płaszowem z estakadą w ciągu ul. Nowohuckiej. Natomiast
w sierpniu 2015 r. otwarta została estakada nad dworcem kolejowym Kraków
Płaszów, która umożliwia ruch tramwajów, rowerów i pieszych. Jest ona kluczowym połączeniem między wymienionymi wcześniej trasami KST i umożliwiła
ona utworzenie korytarzowego połączenia z północy na południe Krakowa.
Pomiary na potrzeby artykułu wykonano w tunelu Krakowskiego Szybkiego
Tramwaju, będącym jednym z najistotniejszych węzłów komunikacyjnych miasta. Łączy on okolice ul. Pawiej, Dworca Towarowego i kampusu Politechniki
Krakowskiej z Rondem Mogilskim. Przebiega pod ul. Lubomirskiego, Dworcem
Głównym PKP i Galerią Krakowską.
Prace związane z realizacją tunelu były prowadzone od lat siedemdziesiątych
i zostały oficjalnie ukończone w 2008 r. Był on pierwszym tunelem tramwajowym w kraju, a jego długość (1420 m) czyni go także najdłuższym. Tunel można
sklasyfikować według różnych kryteriów, jako tramwajowy (zaliczający się do
tuneli drogowych), płytki, wykonany metodą odkrywkową, o przekroju prostokątnym, częściowo jednokomorowy, częściowo dwukomorowy, monolityczny
żelbetowy (z pewnymi wyjątkami) oraz szlakowy dwutorowy.
Charakterystycznymi elementami tunelu są dwa portale wjazdowe, rampa
dojazdowa przy portalu północnym o długości 118 m (rys. 1a) oraz dwa przystanki podziemne: Dworzec Główny Tunel i Politechnika. W tunelu kursują
trzy linie tramwajowe: dwie tramwaju klasycznego (5,19) oraz jedna tramwaju
szybkiego (50). Torowisko w tunelu zostało wykonane w technologii tzw. szyny
pływającej z wykorzystaniem szyn Ri 60N [10], która została zaprezentowana
na rys. 2.

Rys. 1. Wjazd do tunelu od strony północnej (a) oraz wnętrze tunelu (b)
Źródło: a) własne, b) [12]
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Rys. 2. Przekrój poprzeczny przez tunel z opisem skrajni oraz konstrukcji torowiska
Źródło: [10]

3. Prace pomiarowe z wykorzystaniem techniki skaningu laserowego
3.1. Skaning laserowy
Skaning laserowy jest nowoczesną techniką pomiarową, opartą o klasyczne
techniki pomiaru kąta i odległości. Polega na szybkim i automatycznym pomiarze
dużej liczby punktów z wysoką dokładnością położenia. Naziemny skaning laserowy dzieli się zasadniczo na dwie grupy: skaning stacjonarny, wykorzystujący pojedynczy skaner pracujący w stałej pozycji na stanowisku pomiarowym oraz skaning
mobilny, w którym jeden lub kilka skanerów są zamocowane na pojeździe.
Pomiar odległości polega na wyemitowaniu wiązki światła, która odbija się od
obiektu i powraca do urządzenia. Zasięg i dokładność skanera zależą od wielu
zróżnicowanych czynników m.in. charakteru powierzchni, jej położenia względem
stanowiska skanera, warunków atmosferycznych oraz metody pomiaru odległości.
Metoda fazowa pomiaru odległości pozwala na stosunkowo szybki pomiar na małych odległościach, natomiast metoda impulsowa umożliwia skuteczny, lecz jednocześnie wolniejszy pomiar na większy dystans. Powierzchnie zawilgocone, pokryte
tworzywami sztucznymi lub nachylone pod dużym kątem do skanera mogą utrudnić wykonanie dokładnego pomiaru i ograniczyć jego zasięg.
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Informacje o odległości oraz kątach poziomych i pionowych umożliwiają obliczenie współrzędnych poszczególnych punktów obiektu. Gęstość pokrycia obiektu
determinowana jest poprzez rozdzielczość skanowania, którą należy dopasować do
potrzeb i ustawić przed rozpoczęciem pomiaru. Wynikiem pomiaru skanerem laserowym na pojedynczym stanowisku jest tzw. chmura punktów. Każdy z punktów
w chmurze posiada współrzędne przestrzenne w układzie lokalnym o początku
w centrum skanera, a także intensywność odbicia, która może być wykorzystywana do późniejszej wizualizacji. Istnieje możliwość transformacji układu lokalnego
do dowolnego układu współrzędnych.
Prowadzenie pomiaru na wielu stanowiskach stwarza potrzebę połączenia
chmur w procesie rejestracji. Zazwyczaj odbywa się on w oparciu o odpowiednio
rozmieszczoną w czasie pomiaru osnowę fotogrametryczną w postaci różnego rodzaju tarcz celowniczych (rys. 3.), które objęte są pomiarem skaningowym i tachymetrycznym. Podstawowym warunkiem do połączenia ze sobą dwóch chmur
jest posiadanie co najmniej trzech punktów wspólnych na obu zobrazowaniach.
Większa liczba wspólnych szczegółów ułatwia łączenie obserwacji i zwiększa jego
dokładność [15]. Wynikiem procesu rejestracji chmur punktów jest trójwymiarowe, kompleksowe zobrazowanie obiektu. Dokładny model 3D obiektu może
zostać wykorzystany do różnorodnych analiz dotyczących tunelu kolejowego [5],
innych rodzajów tuneli [7,11,18], a także skrajni budowli [1].
Zasadniczą zaletą techniki skaningu laserowego jest możliwość otrzymania
szczegółowych i precyzyjnych danych przestrzennych do różnorodnych analiz
w stosunkowo krótkim czasie. W opracowywanym przypadku (tunel tramwajowy) pozwala to na pozyskanie informacji zarówno o nawierzchni stalowej, jak i infrastrukturze towarzyszącej.
3.2 Pomiar terenowy
Pomiary na potrzeby artykułu obyły się w tunelu Krakowskiego Szybkiego
Tramwaju pod Dworcem Głównym PKP w porozumieniu z zarządcą obiektu (Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie). Realizowane były
przez 3 dni w godzinach wstrzymania ruchu tramwajowego (0:00 – 4:00). Pomiarem objęty został cały obiekt, włącznie z portalem południowym, północnym
z rampą dojazdową oraz dwoma przystankami podziemnymi.
Główną część prac stanowił pomiar techniką naziemnego, stacjonarnego skaningu laserowego na kolejnych parach stanowisk zlokalizowanych wzdłuż osi podłużnej tunelu, znajdujących się w odległości około 20 metrów od siebie. Wykorzystano do niego dwa skanery fazowe Faro Focus 3D wraz z zestawem tarcz celowniczych, ustawione w czasie pomiaru na solidnych statywach fotograficznych.
Stanowiska lokalizowano w taki sposób, by objąć pomiarem jak najwięcej elementów tunelu. Łącznie w wyniku prac otrzymano 184 chmury punktów, a czas
pomiaru na pojedynczym stanowisku wynosił średnio 10 minut.
Osnowę fotogrametryczną, pozwalającą na późniejsze połączenie chmur stanowiły płaskie oraz obrotowo-uchylne tarcze celownicze z rewersem magnetycznym,
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zamontowane na elementach metalowych tunelu. Integrację pomiarów skaningowych i tachymetrycznych umożliwiło zastosowanie płytek metalowych i specjalnych naklejek. Takie rozwiązanie pozwoliło na zamontowanie i scentrowanie na
punktach zamiennie tarcz celowniczych (fotopunktów) i reflektorów pryzmatycznych, stanowiących osnowę pomiarową. Pomiar tachymetryczny osnowy został
wykonany instrumentem Leica TCR 1203+. Ciąg poligonowy, założony na jego
potrzeby nawiązany został na obu końcach tunelu do par punktów o współrzędnych określonych w układzie państwowym. Współrzędne te zostały otrzymane
w wyniku pomiaru statycznego GNSS wykonanego w pojedynczej, dwugodzinnej
sesji z wykorzystaniem czterech odbiorników JAVAD.

Rys. 3. Skaner fazowy Faro Focus 3D wraz z akcesoriami
Źródło: opracowanie własne

4. Opracowanie danych pomiarowych
Opracowanie danych pozyskanych w ramach prac terenowych rozpoczęto od przeprowadzenie wyrównania obserwacji statycznych GNSS w procesie
post-processingu w nawiązaniu do krajowej sieci ASG-EUPOS (stacja permanentna KRA1). Następnie wykonano wyrównanie obserwacji tachymetrycznych, na które składało się wyrównanie sieci płaskiej i wysokościowej. Średni
błąd kąta poziomego wyniósł 10 cc, natomiast średni błąd odległości 2 mm.
Maksymalny błąd położenia punktu osnowy przyjął wartość 5 mm zarówno
w przypadku położenia sytuacyjnego, jak i wysokościowego.
Proces połączenia i orientacji przestrzennej chmur punktów wykonany został w oparciu o pomierzone tarcze celownicze i wyniki wyrównania pomiarów
tachymetrycznych. Wzajemne połączenia między chmurami zostały skontrolowane pod kątem spełnienia założonego warunku dokładności. Maksymalny
błąd położenia fotopunktu przyjął wartość 5 mm.
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Błąd wyznaczenia elementów infrastruktury (szczegółów obiektu) został
określony na podstawie raportu wygenerowanego dla przeprowadzonego procesu rejestracji. Wyniósł on 6 mm w stosunku do położenia punktów osnowy
geodezyjnej. Całkowity czas potrzeby do połączenia wszystkich chmur punktów wyniósł około 50 godzin.
Czynności pomiarowe na potrzeby opracowania projektu regulacji osi toru
oraz ogólne warunki jego wykonania opisuje standard techniczny GK-1 [13].
Po dokonaniu rejestracji obiekt wynikowy (zbiór punktów o przestrzennych współrzędnych wyznaczonych w układzie państwowym) można dowolnie
przetwarzać i opracowywać w środowisku tzw. przestrzeni modelowej. Posiadanie kompletnego modelu 3D stwarza możliwość przeprowadzenia dodatkowych analiz m.in. na badanie skrajni budowli oraz sieci trakcyjnej. Bazując
na otrzymanym zobrazowaniu można wykonywać również badania elementów
konstrukcyjnych tunelu, a także weryfikować położenie peronów przystanków
podziemnych. Podstawową operacją na chmurze punktów na potrzeby większości analiz jest wykonanie przekrojów poprzecznych tunelu. Podczas ich generowania warto zwrócić szczególną uwagę na dwa parametry: odległość między kolejnymi przekrojami oraz grubość przekroju. Wartości tych parametrów
powinny być starannie dopasowane do kształtu i charakterystyki badanego
obiektu.
Do szczegółowych badań wybrano odcinek toru A tunelu, położony przy
wjeździe do tunelu od strony południowej. Znajduje się w przedziale kilometrażu od 0+917 do 1+280 i ma długość 363 m. Geometra wybranego
odcinka obejmuje łuk kołowy o kierunku lewym, dwie symetryczne krzywe
przejściowe oraz proste dojazdowe. Na niewielkiej części badanego obszaru
wystąpiła strefa o niskiej gęstości chmury punktów. Z powodu występujących
przesłonięć nie udało się pozyskać kilku przekrojów pomiarowych.
Łącznie wygenerowane zostały 93 przekroje poprzeczne przez tunel. Przykładowy przekrój wraz ze zbliżeniem na tok szynowy zamieszczony jest na
rys. 4. Można wyróżnić trzy zasadnicze odcinki, na których wykonano przekroje:
– odcinek prostej dojazdowej do tunelu od strony Ronda Mogilskiego (10
przekrojów wykonanych w odległościach 1,5 m od siebie),
– odcinek obejmujący łuk kołowy wraz z symetrycznymi krzywymi przejściowymi (62 przekroje wykonane w odległościach 2 m od siebie),
– odcinek prostej w tunelu (21 przekrojów co 10 m).
Zróżnicowanie odległości pomiędzy kolejnymi przekrojami na różnych odcinkach jest uzasadnione potrzebą zoptymalizowania prac i dostosowania efektów (przekrojów poprzecznych) dla potrzeb dalszego opracowania. Ostatnią
czynnością w tym etapie opracowania danych było pozyskanie współrzędnych
punktów znajdujących się 14 mm poniżej powierzchni tocznej po wewnętrznej
stronie obu toków szynowych toru.
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Rys. 4. Przekrój poprzeczny tunelu tramwajowego ze zbliżeniem na tok szynowy
Źródło: opracowanie własne

Wykonanie projektu regulacji, wraz z szeregiem innych, towarzyszących mu
prac w ramach modernizacji drogi szynowej przynosi wiele wymiernych korzyści
[3,14]:
– poprawę parametrów geometrycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa,
– skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie liczby kursujących pojazdów szynowych,
– odciążenie innych środków komunikacji miejskiej,
– utworzenie węzłów przesiadkowych (kolej, tramwaj, autobus, samochody
osobowe).
Wyróżnić można dwa podejścia do projektu regulacji osi toru. Może być on
realizowany w celu przywrócenia geometrii założonej w projekcie, bądź dopasowania geometrii toru do możliwie najlepszego i najkorzystniejszego układu. Projekt regulacji osi toru na potrzeby artykułu wykonany został w dedykowanym
programie do projektowania i optymalizacji infrastruktury transportu szynowego,
wykorzystującym do wpasowania wieloelementową analizę regresji. Do wstępnej
identyfikacji poszczególnych elementów geometrii toru posłużył wykres krzywizn.
Analizując wartości i charakter zmian krzywizn na wykresie można stwierdzić,
do jakich elementów geometrii należą poszczególne punkty osi toru [4]. Odcinki
o krzywiźnie stałej i pokrywające się z osią poziomą wykresy są prostymi (p), odcinki o krzywiźnie zmiennej są krzywymi przejściowymi (kp), natomiast odcinki
o stałej, pewnej określonej wartości krzywizny to łuki kołowe (łk), co ilustruje
(rys. 5.).
Projekt regulacji osi toru w płaszczyźnie poziomej zakładał odtworzenie geometrii badanego odcinka. Przyjęta została stała długość krzywych przejściowych,
natomiast zmianie mogły ulec długości prostych oraz długość i promień łuku kołowego. Warto zaznaczyć fakt stosowania klotoidy jako krzywej przejściowej w przypadku torowisk tramwajowych. Zmiany w geometrii toru, będące wynikiem przeprowadzonego procesu zostały zestawione w tab. 1. Skorygowaniu uległy długość
łuku kołowego (zwiększona o 1,54 m) oraz promień łuku (zwiększony o 1,41 m).
Wzajemnie dopasowane zostały również proste oraz krzywe przejściowe.
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Rys. 5. Schematyczny wykres krzywizn
Źródło: opracowanie własne

Tabela 1. Zestawienie wejściowych i wynikowej geometrii toru

Parametry
wejściowe
Parametry
wynikowe

Element
toru
Długość [m]
Promień [m]
Długość [m]
Promień [m]

Prosta
22,834

Krzywa
przejściowa
44,956

17,567

44,956

Łuk
49,950
101,950
50,104
102,091

Krzywa
przejściowa
44,956

Prosta
211,854

44,956

205,965

Źródło: opracowanie własne

Na granicach przerwy w pozyskaniu punktów osi toru występują odstające
wartości przesunięć osi toru o wartościach do 37 mm. Możliwymi powodami znaczących przesunięć jest niska gęstość punktów w chmurze na tym odcinku oraz
reakcja algorytmu obliczeniowego na nieciągłość danych. Dla pozostałych fragmentów osi toru przesunięcia kształtują się w granicach od kilku do kilkunastu
milimetrów. Wartości dodatnie przesunięć oznaczają konieczność przesunięcia osi
toru w prawo, natomiast wartości ujemne w lewo.
Projekt regulacji w płaszczyźnie pionowej został wykonany w oparciu o dane
z dokumentacji technicznej i zakładał minimalizację przesunięć. Niweleta toru
określa nachylenie na badanym odcinku na 0,144%. Po dokonaniu weryfikacji położenia toru w profilu podłużnym uzyskano nachylenie równe 0,134% przy maksymalnym podbiciu toru równym 19 mm.
Na podstawie punktów położonych na obu tokach szynowych obliczone zostały
parametry szerokości oraz przechyłki toru. Polska Norma [9] wskazuje, by szerokość mierzyć z wykorzystaniem toromierza z podziałką, a w przypadku przechyłki
toromierza z poziomicą. W artykule zbadana została możliwość wykorzystania
pomiarów skaningowych do analizy szerokości i przechyłki toru. Nominalna szerokość badanego odcinka toru tramwajowego jest równa 1435 mm. Na podstawie
załączonego wykresu szerokości (rys. 6.) można stwierdzić, że na prostych wartości prześwitu są większe do nominalnych. Natomiast na łuku i części krzywych
przejściowych występują wartości poniżej nominalnej. Może to świadczyć o niewielkich uchybieniach w procesie realizacji torowiska lub problemach w zakresie
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stanu technicznego toru. W niektórych fragmentach łuków kołowych w tunelu
widoczne było postępujące zużycie boczne szyn. Latem 2015 r. prowadzone były
prace związane z remontem nawierzchni stalowej, w czasie których tunel był tymczasowo zamknięty. Ze zmian w wartościach na wykresie przechyłki toru (rys. 7.)
można wyraźnie odczytać układ geometryczny badanego odcinka toru i wyodrębnić jego elementy składowe. Przechyłki na prostych mają wartości zbliżone do
zera, na krzywych przejściowych mają tendencję rosnącą lub malejącą, a na łuku
kołowym są bliskie nominalnej wartości projektowej równej 100 mm. Zaobserwowane różnice przechyłek między wartościami nominalnymi, a wynikowymi są
równe maksymalnie 4 mm na prostych i 8 mm na łuku kołowym.

Rys. 6. Wykres otrzymanych szerokości toru
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Wykres otrzymanej przechyłki toru
Źródło: opracowanie własne

Sprawdzonym w praktyce rozwiązaniem, znanym z dróg kolejowych, jest sieć
dedykowanej dla nich osnowy geodezyjnej, której punkty umożliwiają nawiązywanie różnego rodzaju pomiarów. Utworzenie analogicznej sieci punktów, nazwanej
roboczo osnową tramwajową przyniosłoby szereg wymiernych korzyści. Zaproponowana osnowa może być stosowana dla wybranych, szczególnie istotnych odcinków m.in. tunele lub linie tramwaju szybkiego. Odpowiednia konstrukcja punktów osnowy tramwajowej mogłaby pozwalać również na wykorzystanie adapterów
umożliwiających montaż pryzmatu lub tarczy celowniczej [2].
Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwala na wyniesienie obliczonych
w projekcie regulacji przesunięć osi toru na strzałki na cięciwie między sąsiednimi
punktami osnowy. Dane niezbędne do realizacji tego procesu to numery oraz kilometraż znaku, odległości osi toru od znaku, odległości od znaku wzdłuż cięciwy
oraz wartości strzałek na cięciwie.

ZASTOSOWANIE SKANINGU LASEROWEGO W INWENTARYZACJI NAWIERZCHNI...

107

5. Podsumowanie i wnioski
Przedstawiona w artykule technika naziemnego skaningu laserowego posiada
duże możliwości i szeroki zakres zastosowania. Skaning łączy dwie istotne i pożądane zalety: wydajność oraz precyzję pomiaru. Dostarcza w krótkim czasie znacznej ilości szczegółowych danych przestrzennych przy jednoczesnej wygodzie pomiaru i integracji z innymi technikami pomiarowymi (tachymetria, niwelacja oraz
pomiary satelitarne). W opracowywanym przypadku wykorzystana technologia
pomiarowa pozwoliła na zbadanie i inwentaryzację nawierzchni stalowej. Charakterystyka danych uzyskanych metodą skaningu laserowego stwarza możliwość
wykonania dodatkowych analiz m.in. skrajni budowli, trakcji, elementów konstrukcyjnych oraz położenia peronów.
Zaproponowana technika ma również pewne ograniczenia. Istotny wpływ na
zasięg i dokładność pomiaru ma charakter powierzchni mierzonego obiektu. Jej
zawilgocenie lub zanieczyszczenie może niekorzystnie wpłynąć na wymienione
parametry. W skrajnych przypadkach skuteczny pomiar jest niemożliwy. Niedogodnościami mogą być także duży rozmiar plików pomiarowych oraz redundancja
danych.
Obserwacje wymagały uprzedniego połączenia w procesie rejestracji chmur
punktów. Otrzymany model 3D stanowi kompletne zobrazowanie powierzchni
mierzonego obiektu. Może być dowolnie przetwarzany i opracowywany w programie komputerowym. Po wygenerowaniu z chmury punktów przekrojów poprzecznych przez tunel możliwe jest pozyskanie przestrzennych współrzędnych
odpowiednich punktów na obu tokach szynowych. Są one bazą dla dalszych badań
i umożliwiają obliczenie współrzędnych osi toru oraz jego szerokości i przechyłki.
Zastosowanie skaningu laserowego w inwentaryzacji nawierzchni stalowej toru
tramwajowego wymaga starannego podejścia do planowania pomiaru. Istotna jest
jego odpowiednia konfiguracja i koncentracja na konkretnym obiekcie. Zasadniczym zagadnieniem jest prowadzenie pomiaru w taki sposób, by zapewnić jak
najlepsze przestrzenne odwzorowanie szyny. W przypadku pomiarów na potrzeby
badań toru tramwajowego stanowiska pomiarowe powinny być lokalizowane między tokami szynowymi. Korzystne byłoby także zwiększenie rozdzielczości pomiaru punktów przez skaner (w efekcie gęstości chmury punktów) oraz zmniejszenie
odległości między kolejnymi stanowiskami. Planując pomiar należy wystrzegać się
miejsc, w których powierzchnia obiektu nie została odwzorowana ze względu na
występujące przesłonięcie (tzw. martwe pole).
Pozyskane dane umożliwiły wykonanie projektu regulacji osi toru tramwajowego w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz dokonania analiz szerokości i przechyłki. Na ich ostateczną dokładność ma wpływ kilka składowych. Dla opracowanego
na potrzeby artykuły materiału pomiarowego wyniosła ona w granicach 10 mm.
Zależy ona od wyników pomiaru tachymetrycznego, skaningowego, procesu rejestracji chmur, a także identyfikacji odpowiednich punktów. Po zastosowaniu się
do powyższych udoskonaleń, technika powinna spełniać założone wymagania dokładnościowe dla wyznaczenia położenia toru oraz regulacji jego osi. Należy zwró-
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cić uwagę na niewielki zakres regulacji i mały margines błędu w przypadku toru
w technologii tzw. szyny pływającej, umieszczonej w płycie betonowej.
Ważnym zagadnieniem dla dalszego rozwoju prac z wykorzystaniem skaningu
laserowego i zwiększenia osiąganych dokładności jest optymalizacja i automatyzacja procesów łączenia chmur punktów oraz generowania przekrojów pomiarowych.
W toku dalszych badań otrzymane wyniki warto odnieść do pomiarów wzorcowych, wykonanych przyrządami ręcznymi lub wózkiem pomiarowym. Technika
skaningu laserowego może być traktowana jako uzupełniająca lub w pewnych
przypadkach alternatywna dla technik wskazanych w normach i wytycznych.
W artykule zawarta została propozycja zastosowania dodatkowej osnowy dla
wybranych odcinków tramwajowych. Osnowa tramwajowa może być nawiązaniem dla pomiarów geodezyjnych oraz stanowić bazę do wyniesienia z miar regulacji nowej osi toru. Zaproponowana osnowa mogłaby dodatkowo wykorzystywać
konstrukcje pozwalające na montaż reflektora pryzmatycznego, bądź tarczy celowniczej do pomiaru skaningowego.
Dokonując przeglądu i analizy przepisów i wytycznych dotyczących projektowania, badań i eksploatacji torowisk tramwajowych [8,9,16,17] zwrócono uwagę
na potrzebę ich uporządkowania i ujednolicenia. Odpowiednio zaktualizowane
przepisy mogłyby stanowić instrukcje dla komunikacji tramwajowej, analogicznie do istniejących instrukcji kolejowych. Ułatwiłoby to w znaczący sposób prace
projektowe i pomiarowe oraz stanowiłoby impuls do dalszego rozwoju systemów
miejskiej komunikacji szynowej.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję automatyzacji procesu projektowania
urządzeń srk. Zastosowano przy tym podejście systemowe i modelowanie obiektowe obejmujące całość
procesu projektowania. Podjęto próbę udowodnienia, że automatyzacja tworzenia projektu urządzeń srk jest możliwa i bardzo efektywna w zakresie wszystkich powtarzalnych, typowych i ustandaryzowanych czynności. Przedstawiono autorską koncepcję systemu automatyzacji projektowania
(SAP). System opiera się na dostępnym oprogramowaniu oraz idei otwartej platformy. W systemie
wdrożono szereg rozwiązań autorskich: program łączenia danych z grafiką, skrypty automatyzujące tworzenie schematów, metody pozyskiwania danych. Zaprezentowano modele: struktury,
danych i działania SAP wykorzystując w tym celu język modelowania obiektowego UML. Podjęto
próbę oceny efektywności wdrożenia koncepcji.
Słowa kluczowe: automatyzacja projektowania srk, systemy CAD, modelowanie UML

1. Wprowadzenie
Automatyzacja procesu projektowania stanowi obecnie jedną z głównych tendencji w projektowaniu technicznym. Wzrastające wymagania i konkurencja na
rynku wymuszają na biurach projektowych wdrażanie rozwiązań przyspieszających prace i redukujące koszty, przy zachowaniu wysokiej jakości i poprawności
dokumentacji. Coraz większe znaczenie ma możliwość szybkiej reakcji na zmiany,
elastyczność i integracja systemu projektującego z systemem wytwarzania. Poziom zaawansowania narzędzi wspomagających prace projektanta ciągle wzrasta,
a dążenie do dalszej automatyzacji jest procesem naturalnym w kontekście permanentnego doskonalenia i rozwoju. Dotyczy to także projektowania urządzeń
i systemów sterowania ruchem kolejowym.
Główne cele automatyzacji procesu projektowania, a jednocześnie argumenty
za nią przemawiające to:
− przyspieszenie procesu projektowania (zwłaszcza czasochłonnych etapów
tego procesu: tworzenia dokumentacji, przenoszenia danych, przygotowania zestawień, ustawienia do druku, edycji tabel z metryką, itd);
1 Wkład autorów w publikację: Kochan A. 50 %, Wontorski P. 50 %
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− kontrola poprawności i jakości projektu (poprzez automatyczne sprawdzanie wybranych parametrów projektowanych elementów, ich zgodności, użycia, numeracji);
− odciążenie projektanta od powtarzalnych, czasochłonnych czynności (przez
co może on skupić się na innych zadaniach i zwiększyć efektywność pracy);
− obniżenie kosztów projektowania (ze względu na globalne skrócenie czasu
projektowania, ograniczenie zatrudnienia asystentów projektanta);
− zwiększenie spójności projektu;
− wspomaganie zarządzania projektem i możliwość powiązania z systemami
monitorowania procesu projektowania i rozwoju w biurze projektowym.
Wyżej wymienione postulaty powinny iść w parze z innymi zabiegami zwiększającymi efektywność projektowania, takimi jak: standaryzacja projektowania,
optymalizacja procesów i środków technicznych, kontrola jakości, wymiana informacji systemu projektującego z otoczeniem.
2. Projektowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym
W najszerszym ujęciu projektowanie techniczne jest procesem polegającym na
obmyślaniu sztucznych układów, urządzeń w zakresie techniki [2]. W odniesieniu
do sterowania ruchem kolejowym należy zawęzić obszar rozważań do urządzeń,
układów i systemów sterowania ruchem kolejowym, ich konfiguracji na konkretnych obiektach sieci kolejowej i wzajemnych powiązaniach spełniających przyjęte
założenia techniczno-ruchowe.
Proces projektowania jest procesem złożonym i niejednorodnym. Podstawowym jest podział składowych tego procesu na czynności twórcze (heurystyczne)
i odtwórcze. Te pierwsze wymagają podejmowania decyzji, rozwiązywania nietypowych problemów, obmyślaniu rozwiązań szczególnych, analizy błędów i nieścisłości. Czynności te pozostawić należy na obecnym rozwoju techniki człowiekowi
(projektantowi). Czynności odtwórcze – powtarzalne i ustandaryzowane, mogą
być jednak przeniesione w dużym zakresie na różnorakie środki i narzędzia techniczne.
W strukturze procesu projektowania można wyróżnić:
– strukturę pionową (makrostrukturę), którą tworzy sieć typowych stadiów
(faz) projektowania, obejmujących cały proces projektowania;
– strukturę poziomą (mikrostrukturę), którą tworzą pewne stale powtarzające
się działania podstawowe, realizowane najczęściej przez jednego człowieka,
polegające na iteracyjnym dochodzeniu do wyniku;
– strukturę operacyjną (dekompozycję), w której dokonywany jest podział zadań między poszczególnych wykonawców [2].
Struktura procesu projektowania może mieć bezpośrednie przełożenie na strukturę samego projektu – czyli wyniku procesu projektowania. Przykładem projektu
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o czytelnej strukturze pionowej i poziomej jest projekt urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Na rys. 1 przedstawiono model struktury tego projektu.
W pionowej strukturze projektu można wyróżnić kolejne warstwy układające się w logiczny ciąg następujących po sobie etapów. Dane wejściowe określone
w opisie przedmiotu zamówienia przekładane są na plan schematyczny, te zaś wykorzystywane są do tworzenia kolejnych planów rozmieszczenia i powiązań urządzeń zewnętrznych. Informacje o urządzeniach zewnętrznych wykorzystywane są
do tworzenia rysunków konfiguracji i powiązań urządzeń wewnętrznych: schematów obwodów, rysunków rozmieszczenia i zestawień tabelarycznych.
W strukturze poziomej wyróżnić należy kolejne grupy urządzeń i wreszcie poszczególne urządzenia w ramach każdej grupy. Najważniejsze z nich to obwody
świateł, obwody napędów zwrotnicowych, obwody kontroli niezajętości (np. liczników osi), obwody meldunkowe i poleceniowe, obwody interfejsów i powiązań
np. z blokadą czy urządzeniami samoczynnej sygnalizacji przejazdowej ssp. Ponadto wyróżnić należy podsystem zasilania urządzeń srk, sieć transmisji danych,
plan kablowy.
Cechą charakterystyczną i różniącą projektowanie systemów srk od projektowania innych systemów jest funkcja, jaką pełnią urządzenia srk. Od prawidłowej
pracy urządzeń, a więc również od poprawnego wykonania projektu, zależy bezpieczeństwo przewożonych koleją osób i ładunków [1].

Rys. 1. Model struktury projektu urządzeń srk
Źródło:

[3]
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3. Technika komputerowa i automatyzacja w procesie projektowania
Współcześnie podstawowymi narzędziami wspomagającymi projektanta są
systemy CAD (ang. ComputerAided Design) - czyli systemy komputerowego wspomagania projektowania. Oprogramowanie typu CAD stanowi pełne środowisko
graficzno-obliczeniowe niezbędne do przygotowania profesjonalnej dokumentacji
projektowej w wersji elektronicznej bądź papierowej. Zakres wspomagania bywa
jednak różny. Generalnie stopień zaawansowania i specjalizacji narzędzia rośnie
wraz ze spadkiem jego uniwersalności. Łatwo przewidzieć, że stosunkowo powszechne proste edytory graficzne nie pozwalają wykonywać bardziej zaawansowanych operacji niż rysowanie przez projektanta kolejnych schematów i przygotowanie ich do druku.
Potrzeba przyspieszenia prac projektowych wymaga poszukiwania narzędzi coraz bardziej zaawansowanych, a przez to albo nadmiernie rozwiniętych albo wąsko
specjalizowanych. Stopień zaawansowania wyrażony jest możliwościami zastąpienia przez program wielu czynności wykonywanych przez projektanta. Praktyczne wdrożenie powyższego postulatu w procesie projektowania nazywane jest jego
automatyzacją.
Projekt, który może być objęty automatyzacją powinien charakteryzować się
kilkoma podstawowymi cechami, takimi jak:
− standaryzacja rozwiązań (możliwość użycia jednakowych symboli elementów);
− powtarzalność schematów (możliwość stosowania szablonów);
− związki przyczynowo-skutkowe między składowymi projektu (możliwość
opisania elementów parametrami umożliwiającymi powiązanie między różnymi rysunkami i zestawieniami, na których występuje ten sam element);
− jednoznaczność definicji zmiennych (w tym niepowtarzalność nazw elementów i wszystkich ich relacji);
− ustalona konfiguracja systemu (wszelkie zmiany w trakcie projektowania to
nie tylko modyfikacja samej treści projektu, ale być może także elementów
samego narzędzia automatyzacji);
− dobrze zdefiniowana struktura projektu z opisanymi powiązaniami pomiędzy poszczególnymi elementami.
Automatyzacja procesu projektowania urządzeń srk, ze względu na ich specyfikę i charakterystyczną strukturę projektu, powinna umożliwiać:
− automatyczne generowanie arkuszy szczegółowych na podstawie arkuszy
ogólnych, przez co należy rozumieć potraktowanie planów urządzeń srk na
układzie torowym jako podstawy do automatycznego tworzenia bardziej
szczegółowych planów, schematów, rysunków rozmieszczenia, zestawień;
konieczne jest więc istnienie bazy danych projektowych, wykorzystywanych
w kolejnych etapach procesu tworzenia dokumentacji;
− automatyczny dobór właściwych bloków rysunków, symboli i podkładów
(szablonów) w zależności od wprowadzonych danych wejściowych; co oznacza istnienie biblioteki elementów i szablonów schematów;
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− automatyczną numerację i kontrolę generowanych danych pod kątem poprawności, wykorzystania elementów, logiki powiązań;
− automatyczne przenoszenie zmian dotyczących danego elementu na
wszystkie arkusze projektu, na których występuje;
− automatyczne wykonywanie obliczeń i generowanie zestawień, bilansów;
− automatyczną wymianę informacji z innymi systemami w otoczeniu systemu projektującego (systemem zarządzenia projektami, systemem zamówień materiałów, systemem wytwarzania).
Znając warunki, jakie powinien spełniać projekt możliwy do objęcia automatyzacją, oraz wymagania stawiane oprogramowaniu, można dokonać oceny
dostępnych metod i narzędzi wspomagających projektowanie według kryterium
ich przydatności do automatyzacji procesu projektowania urządzeń srk. W zasadzie dostępne rozwiązania można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
− metody oparte na uniwersalnym oprogramowaniu CAD (np. AutoCAD) – należą do nich skrypty, podprogramy, bloki dynamiczne, bloki
opisane atrybutami, metody pozyskania danych z atrybutów; stanowią
rozwiązania pomocnicze – ale raczej nie kompleksowe w tworzeniu dokumentacji, są uzupełnieniem i rozwinięciem możliwości edytorów grafiki
wektorowej;
− metody oparte na dedykowanym oprogramowaniu CAD (np. SEE
Electrical) – należą do nich złożone pakiety programów wspomagających
prace projektowe i automatyzujące wiele czynności, jednak podstawową
wadą jest wysoka specjalizacja w zakresie niezupełnie odpowiadającym
potrzebom projektantów srk (większość programów automatyzuje tworzenie dokumentacji typowo elektrycznej); niektóre zarządy kolejowe korzystają ze specjalizowanych programów do tworzenia schematów urządzeń srk (np. ProSIGstosowany w Niemczech);
− metody autorskie (np. oparte na zbiorach danych atrybutowo-graficznych) – tworzone w niektórych biurach projektowych, najczęściej działające na zasadzie łączenia danych tekstowych z grafiką wektorową lub
rastrową; wadami tego typu rozwiązań są ich ograniczone możliwości,
mały zasięg stosowania, problemy z wymianą danych do innego rodzaju
programów, często również brak rozwiązań kompleksowych.
Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłby system automatyzacji projektowania oparty o programy i rozszerzenia plików na tyle znane, by możliwa
była łatwa ich wymiana i szybkie przejście biur projektowych na nowy standard.
Tym niemniej powinno to być środowisko specjalizowane dla tworzenia projektu
srk, z uwzględnieniem jego specyfiki, struktury i zakresu, począwszy od planów, poprzez schematy, rysunki rozmieszczenia, aż do list i zestawień. System
powinien być oparty o bazę danych i bibliotekę elementów, które można stale
rozwijać i uzupełniać. Powinien również komunikować się z otoczeniem (innymi
systemami) i być objęty kontrolą kompletności danych oraz śledzeniem zmian.
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4. Model systemu automatyzacji projektowania (SAP)
W odpowiedzi na wyżej nakreślone postulaty opracowano założenia i model
systemu automatyzacji projektowania (SAP). System złożony jest ze zbiorów danych, dokumentów (elektronicznych) oraz oprogramowania do ich przygotowania, archiwizacji i przetwarzania, którego zadaniem jest zautomatyzowanie procesu projektowania urządzeń srk, a celem wygenerowanie arkuszy rysunkowych
projektu technicznego urządzeń srk [3].
System automatyzacji projektowania zdefiniowano poprzez trzy modele zbudowane w zunifikowanym języku modelowania UML (ang. Unified Modeling Language). Model struktury przygotowano z wykorzystaniem diagramu wdrożenia (ang.
deployment diagram), model danych przy użyciu diagramu klas (ang. class diagram),
a model działania - diagramu aktywności (ang. activity diagram). Poszczególne modele opisano poniżej.
4.1. Model struktury
W strukturze systemu automatyzacji projektowania (SAP) można wyróżnić
trzy podstawowe grupy, a jednocześnie typy elementów powiązane ze sobą zależnościami logicznymi i przepływem danych [3]:
− bazy danych, których zadaniem jest przechowywanie wszystkich danych
tekstowych i liczbowych niezbędnych do wygenerowania kompletnej dokumentacji;
− programy, których zadaniem jest przygotowanie plików, pozyskanie danych i wykonanie operacji na zbiorach danych;
− dokumenty, które stanowią pliki tekstowe i graficzne wykorzystywane do
tworzenia arkuszy rysunkowych, dokumenty wejściowe jak również same
arkusze rysunkowe.
Bazy danych obejmują:
− bazy danych na poziomie danych ogólnych,
− bazy danych na poziomie danych szczegółowych (opisane w punkcie 4.2).
Dokumenty obejmują:
− dokumenty z danymi wejściowymi (opis przedmiotu zamówienia OPZ,
specyfikacje, dokumentacje techniczno-ruchowe DTR, dokumentacje archiwalne, wytyczne, plany sytuacyjne, dokumenty w centralnej kolejowej
bazie danych CKBD, dane z bazy danych POS w powiązaniu z systemem
generowania układów torowych EWI);
− szablony rysunkowe, bloki rysunkowe i inne obiekty graficzne – zebrane
w bibliotece stanowiącej odrębny katalog (lub grupę katalogów);
− arkusze rysunkowe projektu – stanowiące wynik zautomatyzowanego procesu projektowania, w postaci plików graficznych edytowalnych i nieedytowalnych.
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Oprogramowanie obejmuje:
− program grafiki wektorowej typu CAD (np. AutoCAD) do przygotowania
szablonów i innych obiektów graficznych;
− program wyodrębniania danych wejściowych (np. narzędzie programu
AutoCAD);
− program gromadzenia i przetwarzania danych, umożliwiający operacje na
danych i zapis do postaci tekstowej pliku (np. MS Excel);
− program łączenia danych z grafiką, którego zadaniem jest łączenie szablonów ze zmiennymi treściami i generowanie arkuszy rysunkowych w zadanym formacie;
− program kontroli wersji, który stanowi narzędzie nadzorujące wprowadzanie zmian do projektu (np. typu SVN).
Pliki wyjściowe z procesu projektowania (arkusze rysunkowe) powinny być
archiwizowane razem z aktualnymi na dzień wygenerowania szablonami i zbiorami danych. Pliki powinny być dostępne w wersji wektorowej edytowalnej
(tekstowej .dxf, opcjonalnie binarnej .dwg) oraz w wersji .pdf. Zarchiwizowana
baza danych projektu oraz zestaw szablonów powinna umożliwić wygenerowanie określonej wersji dokumentacji.
4.2. Model danych
Struktura systemu automatyzacji projektowania (SAP) oparta została o kilka baz danych, które tworzone są w arkuszach kalkulacyjnych. Determinuje to
sposób ich prezentacji i przetwarzania w dwuwymiarowej tabeli, przy wykorzystaniu określonych funkcji.
W strukturze SAP można wyróżnić dwa podstawowe poziomy organizacji
danych [3]:
− poziom danych ogólnych, obejmujący dane wstępnie przygotowane do
wykorzystania w projektowaniu, które stanowią stały zasób biura projektowego;
− poziom danych szczegółowych, obejmujący dane przygotowane dla
konkretnej wersji dokumentacji projektowej, zebrane w bazie danych projektu.
Na poziomie danych ogólnych wyróżnić można następujące bazy danych:
− baza danych formalno-prawnych, zawierająca dane o jednostce projektowej, autorach projektu (projektanci, osoby współpracujące, sprawdzający), numerach umów, tytułach, oficjalnych oznaczeniach i treściach;
− baza danych o parametrach sprzętu, zawierająca dane techniczne o urządzeniach srk, sprzęcie komputerowym, elementach elektronicznych, mediach transmisyjnych, osprzęcie elektrycznym, wyposażeniu pomieszczeń,
kablach i armaturze kablowej oraz wszystkich innych możliwych do zastosowania rozwiązaniach technicznych.
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Na poziomie danych szczegółowych wyróżnić można następujące bazy danych:
− baza danych pozyskanych z danych wejściowych, zawierająca informacje
niezbędne do wykonania konkretnego projektu, pobrane z dokumentów
i danych wejściowych do procesu projektowania;
− baza danych wprowadzanych przez projektanta, zawierająca dane wpisywane do bazy przez autora dokumentacji, co do zasady ręcznie (bez udziału automatu); dane wprowadzane ręcznie obejmują wszystkie informacje, które pozostają do ustalenia przez projektanta, a także uzupełnienia,
korekty, zmiany, indywidualne treści, które z różnych względów muszą
zostać wpisane bezpośrednio przez projektanta;
− baza danych generowanych automatycznie, zawierająca dane generowane
automatycznie z innych danych wprowadzonych do bazy danych projektu;
− baza danych projektu, która stanowi formę agregacji danych ze wszystkich wyżej wymienionych baz danych, w szczególności bazy danych generowanych automatycznie; kluczem podstawowym w bazie jest numer
arkusza.
Przyjęty model bazy danych powinien zapewniać automatyczne uaktualnianie danych, tzn. formuły w arkuszach kalkulacyjnych bazy danych powinny być
tak przygotowane, aby zmiana w jednym miejscu powodowała automatycznie
modyfikację w innych miejscach bazy danych projektu. Baza danych projektu
zawiera również szereg informacji, które mogą być przydatne dla innych jednostek projektowych, działów firmy czy innych biur projektowych.
4.3. Model działania
Model działania systemu automatyzacji projektowania (SAP) został opracowany w oparciu o ogólny model procesu projektowania urządzeń srk. Działanie
systemu nie ogranicza się tylko do generowania arkuszy projektowych, ale obejmuje cały proces projektowania, począwszy od pozyskania danych wejściowych,
poprzez przygotowanie danych, dokumentów, przetwarzanie danych, kontrolę
wersji, a skończywszy na wydaniu kompletnej wersji dokumentacji i jej archiwizacji. Model działania (przepływu sterowania) SAP przedstawiono na rys. 2.
Schemat wykonano w języku UML przy wykorzystaniu diagramu aktywności.
Model posiada dwa alternatywne punkty początkowe, a tym samym dwa
podstawowe scenariusze. W pierwszym z nich opracowywana jest pierwsza wersja dokumentacji projektowej, w drugim zaś powstaje kolejna wersja projektu.
W scenariuszu pierwszym, ze względu na wiele potencjalnych źródeł danych wejściowych, należy w pierwszym kroku dokonać ich identyfikacji i analizy kompletności. Stąd w modelu na samym początku wykonywane są akcje
współbieżne, w których sprawdza się równolegle dostępność różnych źródeł danych wejściowych. Kolejny krok to założenie bazy danych projektu: utworzenie
struktury katalogów i zebranie w nich plików z danymi pozyskanymi z danych
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wejściowych. Następną czynnością jest utworzenie nowego pliku arkusza kalkulacyjnego dla pierwszej grupy arkuszy rysunkowych. W tym samym kroku budowana jest wewnętrzna struktura pliku, w tym układ i nagłówki kolumn odpowiadających zmiennym projektowym. W kolejnym kroku tworzony jest rekord
(wiersz lub grupa wierszy) odpowiadający jednemu arkuszowi rysunkowemu. Po
przygotowaniu pustego wiersza (wierszy) następuje weryfikacja kompletności
i poprawności danych podstawowych oraz szablonów i innych obiektów graficznych. Jeżeli bazy danych ogólnych oraz biblioteka szablonów są kompletne,
można przejść do kolejnego kroku. W przeciwnym wypadku należy uzupełnić
dane podstawowe (parametry sprzętu i dane formalno-prawne), a także opracować właściwe szablony, bloki rysunkowe lub inne obiekty graficzne. Do tego
celu wykorzystuje się m.in. programy grafiki wektorowej (np. AutoCAD) i narzędzia pomocnicze (np. skrypty, programy, AutoLISP).
Drugi scenariusz realizowany jest w sytuacji, gdy opracowywana jest kolejna wersja (wydanie, rewizja) danego projektu. Wówczas etap zbierania danych
wejściowych można pominąć. Nowa wersja danych projektu stanowi zazwyczaj
kopię starej, w której wprowadzane są modyfikacje (dodawanie, usuwanie, edycja rekordów).
Niezależnie od scenariusza w kolejnym kroku następuje pobranie parametrów sprzętu i danych formalno-prawnych do bazy danych projektu, a dalej wypełnienie nimi nowego (bądź też zmodyfikowanego) rekordu. W pola rekordu
wpisywane są dane pochodzące z baz danych SAP niezbędne do wygenerowania
kompletnego arkusza rysunkowego, w tym ścieżki dostępu do właściwych szablonów. Po wypełnieniu danymi należy podjąć decyzję, czy jest to ostatni rekord
w bazie danych bieżącej grupy arkuszy rysunkowych. Jeśli tak, można przejść
do weryfikacji kompletności i poprawności danych dla bieżącej grupy arkuszy.
W przeciwnym razie następuje powrót do kroku z utworzeniem nowego / modyfikacją istniejącego rekordu. Czynności są powtarzane w pętli, aż do zakończenia
edycji ostatniego arkusza.
Połączenie danych z bazy danych projektu z grafiką wektorową, a następnie
wygenerowanie arkuszy rysunkowych następuje w odpowiednio przygotowanym do tego celu programie. Arkusze można zapisać do formatów plików edytowalnych wektorowych (tekstowych i binarnych), jak również nieedytowalnych.
Możliwy jest także wydruk.
Wygenerowane arkusze i kopie zapasowe użytych szablonów oraz plików
arkuszy kalkulacyjnych stanowią zbiór plików archiwalnych. Jeśli nie została
wygenerowana ostatnia grupa arkusza, następuje powtórzenie wyżej opisanych
czynności dla kolejnych grup (na zasadzie pętli).
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Rys. 2. Schemat ogólny modelu działania systemu automatyzacji projektowania
Źródło: [3]
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5. Przykładowe programy systemu automatyzacji projektowania (SAP)
W ramach opracowania koncepcji systemu automatyzacji projektowania przygotowano kilka przykładowych narzędzi. Jednym z nich jest program SAP-GA,
łączący dane tekstowe z bazy danych projektu z szablonami rysunkowymi wykonanymi w grafice wektorowej. Program wczytuje plik szablonu .dxf, a następnie
plik tekstowy z bazą danych: .txt lub .csv. Analiza kolejnych wierszy pliku bazy
danych opiera się na rozróżnianiu umownych znaków między polami tabeli, obliczania długości łańcuchów znaków i wstawiania odpowiednich treści pobranych
z bazy danych na miejsce treści domyślnych zapisanych na szablonie.
Dla każdego następnego wiersza pliku bazy danych proces ten powtarza się, aż
do wyczerpania rekordów (wierszy) bazy danych. Dla każdego rekordu generowany jest plik .dxf z arkuszem rysunkowym. Arkusze te różnią się od szablonu treścią, która dla każdego z nich jest teraz unikalna. Pliki zapisywane do dowolnego
katalogu wskazanego przez użytkownika. Dodatkowe funkcje programu dotyczą
sposobu nazywania i numerowania generowanych arkuszy. Schemat ideowy zasady działania programu przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Schemat ideowy zasady działania programu łączenia danych z grafiką wektorową
Źródło: opracowanie własne

Innym elementem oprogramowania przygotowanym w ramach prac nad systemem automatyzacji projektowania jest przykładowy skrypt do automatycznego
tworzenia szablonu rysunkowego o zadanych przez użytkownika parametrach,
napisany w języku AutoLISP. Jako reprezentatywny przykład wybrano szablon
schematu rozprowadzenia kabli z punktu rozdzielczego. Po wywołaniu polecenia
wykonania skryptu, generowany jest schemat o zdefiniowanej przez użytkowni-
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ka liczbie kabli każdego rodzaju, geometrii rysunku i domyślnych opisach, które
mogą być wypełnione docelowymi danym z bazy danych projektu.
W pracy przedstawiono też przykładowe wykorzystanie bloków dynamicznych
oraz funkcji wyodrębniania danych z bloków opisanych atrybutami. Jako przykład wybrano blok dynamiczny czujnika koła, któremu nadano parametr strona
zabudowy. Parametr ten może przyjmować dwie wartości: lewy wg km i prawy wg
km. Ustawienia wartości parametru dokonuje użytkownik wstawiając każdorazowo blok na rysunek. Blok opisany został atrybutami (zarówno widocznymi, jak
i niewidocznymi na rysunku). Wszystkie wartości parametrów i atrybutów można
wyodrębnić z bloku w postaci tabelarycznej i wykorzystać do uzupełniania bazy
danych projektu na potrzeby tworzenia szczegółowych schematów.
6. Podsumowanie
W artykule przedstawiono jedynie krótki zarys bardzo szerokiego zagadnienia
automatyzacji procesu projektowania. Wiele kwestii pozostaje otwartych i wymaga doskonalenia w przyszłości. Kluczowe jest badanie i zwiększanie efektywności automatyzacji projektowania, upraszczanie procedur, standaryzacja rozwiązań
i wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych metod tworzenia grafiki oraz gromadzenia i przetwarzania danych.
Śledząc rozwój narzędzi komputerowego wspomagania projektowania można
sądzić, że proces automatyzacji będzie postępował także w zakresie automatycznej
optymalizacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez udziału projektanta, integracji automatyzacji projektowania z automatyzacją produkcji. Celem dalszych
badań jest przygotowanie kompletnych założeń i wprowadzenie kompleksowych
rozwiązań w obszar projektowania urządzeń srk. Specyfika tych urządzeń wymusza poszukiwanie nowych metod zmniejszenia ryzyka wystąpienia błędów i zwiększenia efektywności samego procesu projektowania.
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Streszczenie. Transport szynowy ze względu na duże masy pojazdów i małe wartości
współczynnika tarcia zawsze wymagał szczególnie starannego uwzględniania kwestii bezpieczeństwa. Z oczywistych względów ma to zastosowanie do wdrażania nowych technologii. Praktyczne
stosowanie odpowiedniego podejścia wymaga jednak zdefiniowania bezpieczeństwa i innych związanych z nim pojęć oraz określenia kryteriów akceptacji nowych technologii w tym zakresie. Artykuł analizuje te zagadnienia w świetle powszechnie obowiązującego prawa oraz uwarunkowań
technicznych współczesnych rozwiązań wprowadzanych w transporcie szynowym.
Słowa kluczowe: transport szynowy, bezpieczeństwo, interoperacyjność

1. Wprowadzenie
Masy własne pociągów pasażerskich wynoszą kilkaset ton. Przykładowo poruszające się od niedawna po polskich torach pociągi pen dolino posiadają masę
własną wynoszącą niemal dokładnie czterysta ton. Pociągi towarowe są często wielokrotnie cięższe. Ich masy przekraczają niekiedy cztery tysiące ton. Przykładowo, już pięćdziesiąt lat temu, budując Centralną Magistralę Kolejową zakładano
ruch pociągów o masach pięć tysięcy ton. Oczywiście w transporcie szynowym
mamy także pojazdy lżejsze, w szczególności pojazdy poruszające się bezpośrednio
w ruchu miejskim, czyli tramwaje. Jednakże dla wszystkich pojazdów szynowych
konieczne jest branie pod uwagę niskich wartości tarcia pomiędzy kołem i szyną wynikających ze stosowanych materiałów. W przypadku pociągów oznacza to
drogi hamowania, które są na tyle długie, że w normalnych warunkach eksploatacyjnych z miejsca rozpoczęcia hamowania nie widać miejsca, gdzie zatrzyma
się pojazd. Dlatego od zarania transportu kolejowego konieczne było stosowanie
odpowiedniego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa.
Powstaje jednak, niemal natychmiast, pytanie o definicję bezpieczeństwa.
W transporcie szynowym niemal każdy ma poczucie, że bezpieczeństwem się zajmuje, chociaż często nie potrafi go precyzyjnie zdefiniować. Dla potrzeb bezpieczeństwa stosuje się odpowiednie przepisy sygnalizacyjne i ruchowe, które muszą
być znane i przestrzegane przede wszystkim przez dyżurnych ruchu i maszynistów. Dla potrzeb bezpieczeństwa stosuje się odpowiednie rozwiązania techniczne
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budując linie i stacje kolejowe. Sporządza się dowody bezpieczeństwa wyposażając linie i stacje kolejowe w systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.
Wprowadza się zabezpieczenia przed pożarem, przed porażeniem elektrycznym,
przed dostępem osób niepowołanych. Dla potrzeb bezpieczeństwa wyposaża się
linie w bezprzewodowe systemy transmisji zapewniające możliwość wymiany informacji pomiędzy personelem przytorowym i pokładowym w każdym momencie
i w każdym punkcie sieci kolejowej. Dla potrzeb bezpieczeństwa definiuje się procedury wymiany informacji w sytuacjach zagrożeń. Dla potrzeb bezpieczeństwa
stosuje się systemy kontroli czujności maszynisty. Istnieje także silne powiązanie
pomiędzy bezpieczeństwem i interoperacyjnością, dla której zdefiniowano „wymaganie zasadnicze bezpieczeństwo” [1,8].
Stawiana jest niekiedy teza, iż kolej jest bezpieczna, bo stosuje odpowiednie
rozwiązania techniczne i proceduralne. Czy jednak bezpieczeństwo można uznać
za zapewnione w stu procentach? Fakt, że zdarzają się wypadki kolejowe [7], pokazuje, że nie jest to oczywiste. Czy bezpieczeństwo oznacza całkowity brak wypadków? Przepisy prawa definiują bezpieczeństwo i nie jest ono tożsame z całkowitym brakiem wypadków.
2. Definicja bezpieczeństwa
Za najistotniejszy dokument prawny definiujący kwestie bezpieczeństwa
w transporcie kolejowym uznać należy dyrektywę parlamentu europejskiego
w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych [2]. Dyrektywa ta definiuje między innymi:
− „wspólne wymagania bezpieczeństwa (CST)”, które oznaczają minimalne
poziomy bezpieczeństwa, które muszą być osiągnięte przez różne części
systemu kolejowego i przez system kolei jako całość, wyrażone w kryteriach akceptacji ryzyka;
− „wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM)”, które oznaczają sposoby oceny: poziomu bezpieczeństwa, spełniania wymagań bezpieczeństwa
oraz zgodności z innymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa;
− „systemy zarządzania bezpieczeństwem”, które oznaczają organizacje
i środki przyjęte przez zarządcę infrastruktury lub przewoźnika kolejowego w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania działaniem odpowiednio
zarządcy lub przewoźnika; oraz
− „władze bezpieczeństwa”, czyli krajowe podmioty, którym powierzono zadania w zakresie bezpieczeństwakolei zgodnie z postanowieniami dyrektywy oraz wszelkie podmioty dwunarodowe, którym zadania te zostały
powierzone przez Państwa Członkowskie w celu zapewnienia ujednolicenia reżimu bezpieczeństwa dla wyspecjalizowanej infrastruktury granicznej.
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Definiuje także: wypadek, poważny wypadek, czy incydent, ale nie definiuje
bezpieczeństwa jako takiego. Aby znaleźć taką definicję trzeba sięgnąć do bardziej
szczegółowych dokumentów – do dokumentów definiujących wspólne metody
oceny bezpieczeństwa.
Na podstawie dyrektywy wydane zostały rozporządzenia przyjmujące wspólne
metody bezpieczeństwa. Obowiązuje sześć takich rozporządzeń definiujących sześć
komplementarnych wspólnych metod bezpieczeństwa. Jedna z nich dedykowana jest wprowadzaniu w systemie kolei i/lub jego częściach zmian technicznych,
eksploatacyjnych i/lub organizacyjnych. Tym samym przy wprowadzaniu nowych
technologii w transporcie kolejowym stosowanie tej metody jest wymagane. Jednocześnie stwierdzić należy, że w przypadku lekkiego transportu szynowego (metra i tramwajów) metodę tę stosuje się niekiedy jako najlepszą dostępną praktykę,
szczególnie wówczas, gdy mamy do czynienia z nowymi rozwiązaniami technicznymi. Jest to wspólna metoda oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny
ryzyka [4]. Rozporządzenie definiujące tą metodę definiuje „bezpieczeństwo” jako
brak niedopuszczalnego ryzyka szkody. Jednocześnie definiuje:
− „ryzyko”, które oznacza częstotliwość wypadków i incydentów prowadzących do szkody (spowodowanej zagrożeniem) oraz stopień powagi tej szkody;
− „analizę ryzyka”,która oznacza systematyczne wykorzystywanie wszystkich
dostępnych informacji do identyfikowania zagrożeń i szacowania ryzyka;
− „wycenę ryzyka”, która oznacza procedurę opierającą się na analizie ryzyka,
która ma na celu ustalenie, czy osiągnięto poziom dopuszczalnego ryzyka;
− „ocenę ryzyka”, która oznacza całościowy proces obejmujący analizę ryzyka
i wycenę ryzyka;
− „zarządzanie ryzykiem”, które oznacza planowe stosowanie polityki, procedur i praktyk zarządczych w ramach zadań dotyczących analizy, wyceny
i nadzoru ryzyka;
− „kryteria akceptacji ryzyka”, które oznaczają kryteria, na podstawie których oceniana jest dopuszczalność danego ryzyka; kryteria te stosuje się, aby
ustalić, czy poziom ryzyka jest na tyle niski, że nie jest konieczne podejmowanie natychmiastowych działań w celu jego zredukowania;
− „zasady akceptacji ryzyka”, które oznaczają zasady, które są stosowane
w celu wyciągnięcia wniosku o dopuszczalności lub niedopuszczalności ryzyka związanego z określonym zagrożeniem lub określonymi zagrożeniami;
− „szacowanie ryzyka”, które oznacza proces prowadzący do uzyskania pomiaru poziomu analizowanego ryzyka, na który składają się następujące
etapy: analiza częstotliwości, analiza skutków i połączenie tych dwóch typów analiz;a także
− „zagrożenie”, które oznacza stan, który może prowadzić do wypadku; i
− „rejestr zagrożeń”, czyli dokument, w którym rejestruje się i opatruje odniesieniami zidentyfikowane zagrożenia, związane z nimi środki i źródło zagrożeń oraz wskazuje organizację, która ma nimi zarządzać; oraz
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− „wymogi bezpieczeństwa”, które oznaczają właściwości bezpieczeństwa
(jakościowe lub ilościowe) odnoszące się do systemu i jego eksploatacji (w
tym zasady eksploatacji) oraz utrzymania, które są konieczne do spełnienia
prawnych lub wewnętrznych celów w zakresie bezpieczeństwa; i
− „środki bezpieczeństwa”, które oznaczają pakiet działań zmniejszających
częstotliwość zagrożeń albo łagodzących ich skutki, który ma na celu osiągnięcie lub utrzymanie dopuszczalnego poziomu ryzyka.
Systemowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa jest z pewnością bardzo cenne, ale niestety jest trudne dla większości osób zajmujących się zawodowo transportem kolejowym. Jest prawdą, że zagadnieniom bezpieczeństwa koleje poświęcały wiele uwagi od początku swojego istnienia, a to oznacza, że podejście do tych
zagadnień na kolei ukształtowało się na długo przed wyodrębnieniem się nauki
o bezpieczeństwie, często określanej mianem „inżynierii bezpieczeństwa”. Tym samym w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym upowszechnione mamy
zatomizowane, acz kompletne i wewnętrznie spójne podejście do bezpieczeństwa
oparte na precyzyjnie zdefiniowanych wymaganiach ujętych w dokumentach
normatywnych (np. normach EN-PN, kartach UIC) oraz instrukcjach (np. instrukcjach sygnalizacyjnych i ruchowych wydanych przez zarządców infrastruktury, a obowiązujących wszystkich zaangażowanych w procesy eksploatacyjne czy
instrukcjach utrzymania). To zaś jest praprzyczyną postrzegania bezpieczeństwa
w tak różny sposób przez różnych pracowników kolei, którzy znają i przestrzegają
te przepisy, które mają zastosowanie do ich zakresów obowiązków. Także tu szukać
należy przyczyn niechęci do wprowadzania w transporcie kolejowym nowych rozwiązań, które nie wpisują się w obowiązujące przepisy i podnoszenia argumentu,
że „przepisy pisane były krwią” i nawet jeśli nie są zrozumiałe to muszą być bezwzględnie przestrzegane.
Spojrzenie na bezpieczeństwo kolei w świetle inżynierii bezpieczeństwa pozwala dostrzec całościowy obraz. Wymaga jednak rozróżniania związanych z bezpieczeństwem powyżej przywołanych pojęć oraz zrozumienia podstaw stosowania
systemów zarządzania bezpieczeństwem i rejestrów zagrożeń. Co zatem kryje się
za systemem zarządzania bezpieczeństwem.
3. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem – systemowe podejście do bezpieczeństwa
Jak już wspomniano, „systemy zarządzania bezpieczeństwem” to organizacje
i środki przyjęte przez zarządcę lub przewoźnika w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania działaniem odpowiednio zarządcy lub przewoźnika. Analizując
wymagania prawne i praktyczne implementacje takich systemów, których stosowanie jest od kilku lat obowiązkowe, wydzielić można dziesięć obszarów: polityka
bezpieczeństwa, bezpieczeństwo utrzymania, bezpieczeństwo eksploatacji, ocena
ryzyka, nadzór nad oceną ryzyka, dostęp do informacji związanych z bezpieczeń-
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stwem, działania w sytuacjach zagrożenia, dokumentowanie i analizowanie wypadków i wydarzeń, wewnętrzna kontrola systemu bezpieczeństwa oraz programy
poprawy bezpieczeństwa. Relacje pomiędzy tymi obszarami przedstawia schemat
na rys. 1.

Rys.1. Obszary Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Źródło: opracowanie własne

Polityka bezpieczeństwa: Każdy zarządca jak i każdy przewoźnik musi mieć
znaną wszystkim pracownikom ‘politykę bezpieczeństwa’, przedstawiającą kompleksowo zagadnienia bezpieczeństwa w jego działalności. Pracownicy muszą
zgodnie z zasadami inżynierii bezpieczeństwa znać nie tylko te regulacje, które
dotyczą ich zakresu obowiązków, ale także rozumieć całościowe podejście do bezpieczeństwa swojego pracodawcy.
Bezpieczeństwo utrzymania: Zarządca względnie przewoźnik eksploatuje już istniejąca infrastrukturę, względnie już istniejące środki transportu oraz
wprowadza do eksploatacji rozwiązania nowe, które muszą współpracować z rozwiązaniami już eksploatowanymi. Konieczne jest zagwarantowanie, że wszystkie
eksploatowane środki techniczne będą utrzymywane zgodnie z mającymi do nich
zastosowanie właściwymi procedurami przy wykorzystaniu właściwych elementów
zapasowych oraz właściwych narzędzi i zgodnie z zachowaniem wszelkich mających zastosowanie procedur. W pełni komplementarne do bezpieczeństwa utrzymania musi być bezpieczeństwo eksploatacji.
Bezpieczeństwo eksploatacji: Zarówno istniejące, jak i nowe środki techniczne wykorzystywane są w procesie eksploatacji. Proces ten poza środkami technicznymi wykorzystuje także przepisy i procedury stosowane przez pracowników.
Bezpieczeństwo zależy nie tylko od dyżurnych ruchu i maszynistów, ale także od
toromistrzów, dróżników, rewidentów, komisarzy odbiorczych, instruktorów i wielu innych pracowników, których zasady pracy ze względów bezpieczeństwa muszą
być i są szczegółowo określone.
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Ocena ryzyka: Systemowo do identyfikacji ryzyk służą analizy wypadków
i wydarzeń kolejowych oraz analizy zmian. Każda zmiana, czy to techniczna, czy
to eksploatacyjna, czy organizacyjna, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo
wymaga analizy z wykorzystaniem wszystkich dostępnych informacji. To ten proces uznać można za podstawowy przy wprowadzaniu nowych technologii i dlatego
jemu poświęcony jest kolejny rozdział tego artykułu w którym powiązano opis stosowanej w tym zakresie wspólnej metody bezpieczeństwa z przykładami nowych
technologii wprowadzanych w transporcie szynowym.
Nadzór nad oceną ryzyka: Konieczne jest systemowe zagwarantowanie prowadzenia ocen ryzyka we wszystkich właściwych sytuacjach. Nadzór taki musi być
realizowany przez zarządcę/przewoźnika, zarówno dla wszelkich zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych, które mają wpływ na bezpieczeństwo.
Dostęp do informacji związanych z bezpieczeństwem: Wymaga się, aby
dla potrzeb bezpieczeństwa, precyzyjnie określone były zasady wymiany informacji związanych z bezpieczeństwem. Jest to szczególnie istotne w świetle liberalizacji
transportu kolejowego, której bezpośrednim skutkiem jest obecność wielu przewoźników na sieci kolejowej zarządzanej przez osobny wyodrębniony podmiot.
Obecnie w Polsce mamy jedenastu zarządców i około sześćdziesięciu przewoźników kolejowych. Trwają jednak prace nad zmianami w Ustawie o Transporcie
Kolejowym, których skutkiem z dużym prawdopodobieństwem będzie powstanie w najbliższych latach wielu drobnych zarządców infrastruktury o charakterze
usługowym. Zapewnienie prawidłowego dostępu do informacji związanych z bezpieczeństwem jest szczególnie istotne w sytuacjach wypadków i wydarzeń kolejowych. Musi ono mieć jednak miejsce także wówczas, gdy pojawiają się zagrożenia
w normalnej eksploatacji.
Działania w sytuacjach zagrożenia: Określone muszą być działania jakie
muszą być podejmowane w sytuacjach zagrożenia. Nie może być wątpliwości co
do podziału takich zadań, co do ich kolejności, co do zasad współpracy wszystkich
zaangażowanych stron. Musi być jasne kto i jak włącza wewnętrzne służby porządkowe (Służbę Ochrony Kolei), zewnętrzne służby ratunkowe oraz zespoły kolejowego ratownictwa technicznego, a także kto powołuje zespoły kryzysowe i kto im
przewodniczy oraz kto wchodzi w ich skład. Z góry zdefiniowane jest wszystko od
tras objazdowych do powiązania z zasadami narzuconymi przez ustawę o zarządzaniu kryzysowym.
Dokumentowanie i analizowanie wypadków i wydarzeń: Zdefiniowane
muszą być reguły dokumentowania i analizowania wypadków i wydarzeń. Zbierane dane muszą być przekazywane władzy bezpieczeństwa oraz wykorzystywane
w celu analizy stanu bezpieczeństwa, w tym tendencji zmian poziomu bezpieczeństwa oraz wsparcia procesów decyzyjnych w zakresie minimalizacji występowania
zagrożeń i minimalizacji skutków wypadków i wydarzeń.
Wewnętrzna kontrola systemu bezpieczeństwa: Kluczowe dla wewnętrznej
kontroli systemu bezpieczeństwa prowadzonej przez zarządców i przewoźników są
wymogi bezpieczeństwa i środki bezpieczeństwa. Określone muszą być procedury,
których stosowanie zapewnia wprowadzanie i utrzymywanie stosowania środków
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bezpieczeństwa zastosowanych dla ograniczenia ryzyka do poziomu ryzyka
akceptowalnego oraz sprawdzanie skuteczności tych środków bezpieczeństwa.
Zdefiniowane muszą być cykliczne kontrole bezpieczeństwa. Określone muszą być
na przykład częstotliwości audytów bezpieczeństwa, struktury odpowiedzialne za
ich prowadzenie, zasady ich dokumentowania czy zakresy analiz. Określone muszą
być także sytuacje, w których uruchamia się dedykowane analizy wspierające
monitorowanie bezpieczeństwa na przykład w związku ze wzrostem częstotliwości
występowania zdarzeń poprzedzających wypadki, jak na przykład wzrost ilości
przejechań poza koniec zezwolenia na jazdę, nawet jeśli pojazdy nie wyjeżdżały
poza obszary dróg ochronnych.
Programy poprawy bezpieczeństwa: Wszystkie powyższe działania
uwzględniać należy przy opracowywaniu programów poprawy bezpieczeństwa.
Zarządcy i przewoźnicy raportując raz do roku stan bezpieczeństwa do władzy
bezpieczeństwa zobowiązane są przedkładać także programy poprawy bezpieczeństwa określające cele jakie w zakresie bezpieczeństwa sami sobie postanowili postawić. Cele określane są ilościowo i jakościowo. Dotyczą nie tylko ilości wypadków
i wydarzeń, ale także minimalizacji skutków, minimalizacji częstotliwości występowania zdarzeń poprzedzających wypadki, podnoszenia kompetencji personelu
kluczowego dla bezpieczeństwa, poprawy warunków pracy i koordynacji działań
służb ratunkowych oraz wszelkich innych aspektów wpływających na poziom bezpieczeństwa. Programy poprawy bezpieczeństwa, poza celami zawierać muszą także plany umożliwiające realizację przyjętych celów.
Widząc całość systemu zarządzania bezpieczeństwem nie możemy stracić z oczu
konkretnych zagrożeń, które występują w działalności poszczególnych podmiotów, czy ich jednostek organizacyjnych. Pełna wiedza w tym zakresie gromadzona
jest w rejestrach zagrożeń.
4. Rejestry zagrożeń – analiza kompletu indywidualnych ryzyk
Systemy zarządzania bezpieczeństwem nie zastępują wspomnianych już istotnych dla bezpieczeństwa dokumentów normatywnych i instrukcji. Pozwalają natomiast na ich uporządkowanie. Podstawowym narzędziem w tym zakresie są rejestry zagrożeń. Stworzenie takiego rejestru wymaga szeroko zakrojonej analizy. Na
przykład w odniesieniu do systemu sterowania ruchem należy uwzględnić rozwiązania, których stosowanie ma w szczególności nie dopuścić do zderzeń czołowych
pociągów, do najechań przez pociąg na tył innego pociągu, do zderzeń pociągów na
rozjazdach, w tym wtargnięć pojazdów kolejowych z bocznic na tory główne, do
wykolejeń wskutek przestawienia zwrotnicy pod jadącym pociągiem, do zderzeń
z pojazdami drogowymi na przejazdach kolejowo-drogowych, czy do przekroczeń
prędkości i przejazdu pojazdów kolejowych poza koniec drogi, która została im
udostępniona. Podobnie różne rodzaje ryzyk należy zdefiniować i przeanalizować
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w odniesieniu do drogi kolejowej, zasilania trakcyjnego, taboru trakcyjnego, pasażerskiego i towarowego, przewozu ładunków niebezpiecznych, korzystania z kolei
przez osoby niepełnosprawne, długich wiaduktów, tuneli, centrów logistycznych,
powiązań z bocznicami kolejowymi, itp.
Wszystkie zidentyfikowane zagrożenia umieszczane są w rejestrze. Każdy zarządca i każdy przewoźnik musi mieć własny rejestr. Każdy rejestr musi być powiązany z zakresem działalności konkretnego podmiotu oraz oczywiście ze stosowanymi przez dany podmiot środkami bezpieczeństwa, w tym dokumentami
normatywnymi oraz instrukcjami, procesami, procedurami, itp. powiązanymi
z poszczególnymi zagrożeniami.

Rys. 2. Możliwa struktura rejestru zagrożeń wraz z przykładem
Źródło: opracowanie własne

Wówczas gdy wprowadzane są nowe rozwiązania, niezależnie od ich charakteru, zawsze prowadzona musi być weryfikacja kompletności rejestru i adekwatności
środków bezpieczeństwa. Aby było to możliwe dla nowych rozwiązań technicznych wymaga się prowadzenia oceny znaczenia zmiany oraz oceny i wyceny ryzyka
dla zmian znaczących.
5. Oceny znaczenia zmiany– procesy i przykłady zgrubnej oceny nowych
technologii
Każde nowe rozwiązanie, także wówczas, gdy jest ono nowe tylko w miejscu gdzie ma być zastosowane, oceniane jest najpierw z punktu widzenia czy ma
wpływ na bezpieczeństwo. Jeśli wpływ taki istnieje, to niezależnie od tego czy
bezpieczeństwo ma ulec poprawie, czy też dostrzegamy, że może zostać obniżone, przeprowadzona musi zostać ocena znaczenia zmiany. W ramach tej oceny,
bazując na fachowym osądzie, stosuje się sześć kryteriów: skutków awarii, inno-
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wacji, złożoności, monitoringu, odwracalności oraz dodatkowości. Stosowana analiza musi być dokumentowana wraz z podaniem kompetencji zespołu w zakresie
koniecznym dla fachowego osądu zmiany. Jeśli w odniesieniu do choćby jednego
kryterium zespół uzna, że zmiana jest znacząca, wówczas przeprowadzone muszą
zostać: analiza ryzyka oraz wycena ryzyka, łącznie stanowiące ocenę ryzyka.
Kryterium „skutków awarii” bierze pod uwagę potencjalnie najpoważniejsze,
ale wiarygodne skutki awarii ocenianego systemu, przy uwzględnieniu istnienia
barier zabezpieczających, pozostających poza ocenianym systemem. Przykładowo
wdrożenie nowej technologii w zakresie pulpitu dyżurnego ruchu przy zachowaniu nastawnicy, czyli niezmienionych i bezpiecznych zależności pomiędzy
poszczególnymi drogami przebiegu przez stację ocenione może być jako mające
wpływ na bezpieczeństwo, ale nie znaczące, gdyż zabezpieczone niezmienianymi
w tym przypadku zależnościami pozostającymi poza pulpitem nastawczym. Oczywiście jeśli nowej technologii towarzyszyć będą inne reguły zobrazowania sytuacji
ruchowej lub inne procedury działania w sytuacjach awarii bądź zakłóceń eksploatacyjnych, to pojawi się także innowacja i z jej powodu konieczne będzie uznanie
zmiany za znaczącej.
Kryterium „innowacji” bierze pod uwagę innowacje dotyczące zarówno całej
branży kolejowej, jak i innowacje wprowadzane lokalnie. Przykładowo wdrożenie
nowego typu klocków hamulcowych – klocków typu LL, które było testowane w ramach projektu Eurotrain na różnych sieciach kolejowych i w różnych
warunkach pogodowych przy współpracy wielu przewoźników i wielu zarządców
infrastruktury, prowadzące do wprowadzenia takich klocków przez przewoźników
kolejowych z różnych krajów należy do pierwszej grupy, natomiast wprowadzenie zasady ruchomego odstępu blokowego w zarządzaniu następstwem pociągów na konkretnej lini, wymagające bezpiecznej współpracy urządzeń pokładowych i przytorowych, odpowiedniego systemu bezpiecznej kontroli jazdy należy do drugiej grupy. Z oczywistych względów w świetle kryterium „innowacji”
za znaczące uznać należy wszelkie rozwiązania techniczne wprowadzane po raz
pierwszy, na przykład na bazie świadectwa tymczasowego pozwalającego na badania eksploatacyjne. Przykładowo za zmianę znaczącą uznać należy zabudowę
i badania w ramach eksploatacji nadzorowanej nowego typu samoczynnej
sygnalizacji przejazdowej. Dlatego analizy ryzyka oraz rejestry zagrożeń muszą
być opracowywane przed badaniami eksploatacyjnymi, niezależnie od tego, czy
mamy do czynienia z nowym typem budowli, na przykład nowym typem rozjazdu, nowym typem urządzenia, na przykład nowym typem blokady liniowej,
czy nowym typem trakcyjnej sieci powrotnej, czy nowym typem radia kabinowego. Jeśli nie mamy do czynienia z nowym typem budowli bądź urządzenia,
dla którego wymaga się świadectwa typu, a na przykład z nowym sposobem wykorzystania już istniejącego typu urządzenia, na przykład nowym globalnie lub
lokalnie sposobem wykorzystania systemu telewizji użytkowej, to po analizie
zmiany możemy uznać, że jest ona nieznacząca.
Wówczas, gdy mamy do czynienia z dopuszczaniem do eksploatacji nowej
lub zmodernizowanej linii kolejowej lub nowego taboru, wycena i ocena ryzy-
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ka muszą być przeprowadzone niezależnie od wyniku oceny znaczenia zmiany. Wynika to z zapisów rozporządzenia w sprawie interoperacyjności kolei [5].
To samo rozporządzenie zawiera zapisy określające rolę wyceny i oceny ryzyka
w przypadku modernizacji istniejącego taboru. W takiej sytuacji zmianę uznaje
się za znaczącą (jeśli zmiana byłaby nieznacząca, to nie mielibyśmy do czynienia
z modernizacją). Przeprowadzana wówczas ocena i wycena ryzyka służy do ograniczenia dostosowania taboru do aktualnie obowiązujących wymagań do zakresu
modernizacji. Przykładowo wymianie układów biegowych nie musi towarzyszyć
wprowadzenie stref kontrolowanego zgniotu, ale brak związku musi zostać pokazany w raporcie z wyceny i oceny ryzyka.
Kryterium „złożoności zmiany” bierze pod uwagę skalę zróżnicowania elementów składowych systemu i relacji między nimi. Przykładowo z wysoką złożonością zmiany będziemy mieli do czynienia przy wprowadzaniu mechatronicznych wózków kolejowych. Wózki takie w założeniu mają zarówno znacznie
lepiej współpracować z infrastrukturą, jak i w istotny sposób poprawiać komfort
jazdy. Wózki takie wykorzystują wiele elementów i urządzeń opartych na różnych technologiach (mechanika, elektryka, elektronika, w tym elementy
programowalne, hydraulika, pneumatyka). Dodatkowo relacje między urządzeniami i elementami współtworzącymi takie wózki są na tyle skomplikowane,
że prace utrzymaniowe, nawet przy pełnej dostępności urządzeń i elementów,
wymagają wysokich kwalifikacji personelu i dedykowanych narzędzi.
Kryterium „monitoringu” bierze pod uwagę zdolność, bądź jej brak, do monitorowania zmiany po jej wprowadzeniu w całym cyklu życia systemu i możliwość
podejmowania odpowiednich interwencji. Przykładowo, zastąpienie obecnie
stosowanych systemów kontroli niezajętości torów rozwiązaniem opartym
na nawigacji satelitarnej, musiałoby obejmować mechanizmy monitorowania
systemu GPS. Bezpośrednie monitorowanie jest w tym przypadku raczej poza
zasięgiem transportu kolejowego, ale możliwe jest wprowadzenie monitorowania pośredniego opartego na analizie odbieranych sygnałów. Wyzwaniem wówczas pozostaje jednak podejmowanie odpowiednich interwencji. Za takie można
by uznać natychmiastowe przejście do wykorzystywania rezerwowego bezpiecznego systemu kontroli. To zaś oznaczałoby pozostawienie obwodów torowych
lub liczników osi, względnie wprowadzenie równolegle innej nowej technologii,
a to najprawdopodobniej postawi pod znakiem zapytania wdrażanie opartego na
nawigacji satelitarnej systemu kontroli niezajętości torów i rozjazdów ze względów ekonomicznych.
Z kryterium „monitoringu” wiąże się kryterium „odwracalności zmiany” biorące pod uwagę zdolność, bądź brak takiej zdolności, powrotu do systemu sprzed
zmiany lub zabezpieczenia się przed konsekwencjami wprowadzenia zmiany.
Przykładem może być tu wprowadzenie bezpiecznej kontroli jazdy z sygnalizacją kabinową stanowiącą jedyne źródło informacji o zezwoleniu na jazdę. Niewłaściwe funkcjonowanie systemu oznacza w tym przypadku ryzyko, nie
tylko oparcia nadzoru nad prowadzeniem pojazdu przez maszynistę na danych
nieodzwierciedlających sytuacji ruchowej, ale także błędnego informowania ma-
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szynisty o ograniczeniach ruchu – o dozwolonej prędkości i miejscu, do którego pojazd może bezpiecznie dojechać. Dlatego przy takich wdrożeniach często
pozostawia się sygnalizację przytorową, jako rezerwę wykorzystywaną w sytuacjach awarii bezpiecznej kontroli jazdy. Tego samego typu rezerwę pozostawia
się często przy wdrażaniu nowych systemów zdalnego sterowania. Zcentralizowana obsługa przez dyspozytora może interwencyjnie być zastępowana
obsługą miejscową urządzeń sterowania, realizowaną przez dyżurnych ruchu.
W obu wskazanych przypadkach, w sytuacji stwierdzenia, że nowe rozwiązanie techniczne jednak nie zapewnia bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie,
istnieć będzie możliwość stałej rezygnacji z jego wykorzystywania, czyli odwrócenia zmiany. Zapewnienie „odwracalności” wprost, w wielu przypadkach stanowiłoby czynnik podważający zasadność zastosowania nowej technologii. Dlatego
dopuszcza się zastąpienie bezpośredniej odwracalności możliwością zastosowania
w przyszłości dodatkowych środków bezpieczeństwa. Z taką sytuacją będziemy
mieli do czynienia przy wprowadzaniu bezprzewodowej cyfrowej łączności radiowej. Zastępując wykorzystywany obecnie rozgłoszeniowy simpleksowy system łączności działający w paśmie 150 MHz systemem GSM-R akceptujemy
ryzyko utraty łączności lokalnie, wskutek uszkodzenia obiektu radiokomunikacyjnego, odcinkowo na wielu kilometrach, wskutek uszkodzenia kontrolera
stacji bazowych, a nawet globalnie w skali sieci, wskutek uszkodzenia urządzeń
warstwy centralowej, na przykład serwera zarządzającego zestawianiem połączeń. Dlatego stosuje się podwójne pokrycie radiowe z wykorzystywaniem przez
co drugi obiekt innego kabla światłowodowego oraz dubluje kontrolery i centra
sterowania siecią, a także buduje wykorzystywane światłowodowe sieci szkieletowe w technologiach pozwalających na centralne zarządzanie siecią oraz jej
rekonfigurowanie. Dodatkowo definiuje się możliwe scenariusze dla sytuacji katastroficznych, tzw. disasterrecovery i analizuje ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągów. Odwrócenie zmiany nie będzie bowiem możliwe gdyż urządzenia
łączności analogowej nie będą utrzymywane, a prawo do korzystania z częstotliwości 150 MHz zostanie kolei zabrane. O tym jak będzie ono wykorzystane
zdecyduje Urząd Komunikacji Elektronicznej, który jest krajowym zarządcą częstotliwości.
Nie bez znaczenia jest jeszcze kryterium „dodatkowości”, biorące pod uwagę
nagromadzenie zmian, które wcześniej uznano za nieznaczące, chociaż związane
z bezpieczeństwem. Przykładowo prowadzone i oceniane niezależnie: przebudowa tunelu, podbicie torów i wymiana sieci trakcyjnej, mogłyby być
uznane za mające wpływ na bezpieczeństwo ale nie stanowiące znaczącej
zmiany. Zakup taboru piętrowego do obsługi przewozów po linii wykorzystującej zmodernizowany tunel wymaga wymiany informacji pomiędzy zaangażowanymi stronami, bo mimo, że sam zakup taboru istniejącego typu, może być
uznany za mający wpływ na bezpieczeństwo ale nie stanowiący znaczącej
zmiany, to w powiązaniu ze zmianami wprowadzonymi w infrastrukturze może
prowadzić do ryzyka porażenia elektrycznego wskutek nadmiernego zbliżenia
górnych przewodów jezdnych do dachu pojazdu. Dlatego uruchomienie czy
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zmiana usługi transportu pasażerów przez zmodernizowany tunel nowym taborem będzie zmianą znaczącą. Będzie nią także ze względu na zagrożenia pożarowe oraz wyzwania ewakuacyjne i przeciwdziałanie panice.
6. Analiza i wycena ryzyka – trzy ścieżki oceny i akceptacji ryzyka
Wówczas gdy zmiana zostanie fachowym osądem przez kompetentny zespół
uznana za znaczącą, konieczne jest przeprowadzenie analizy i wyceny ryzyka
niezależnie od tego, czy towarzyszące nowej technologii zmiany to zmiany techniczne, eksploatacyjne, czy organizacyjne. W przypadku wdrażania nowych
technologii w transporcie szynowym raport z wyceny i oceny ryzyka jest zwykle
opracowywany przez dostawcę czy wykonawcę, a nie zarządcę czy przewoźnika,
gdyż tam są eksperci, którzy mogą dostrzec ryzyka związane z wprowadzanymi
nowymi rozwiązaniami i ich wzajemnymi zależnościami. Aktywność zarządcy i/
lub przewoźnika jest jednak przy takiej ocenie konieczna, bo to jego pracownicy
będą zwracali uwagę na wszelkiego typu ewentualne przyszłe kłopoty eksploatacyjne.
Zarządca i/lub przewoźnik będzie musiał uzupełnić swój rejestr zagrożeń o zagrożenia wynikające z rozpoczęcia stosowania nowej technologii. Także wówczas, gdy dane zagrożenia już w rejestrze istnieją, konieczna będzie weryfikacja
adekwatności środków bezpieczeństwa i spełniania wymogów bezpieczeństwa.
Dobrą praktyką jest więc udostępnianie przez zarządców i/lub przewoźników ich
aktualnych rejestrów zagrożeń podmiotom realizującym prace zmierzające do
wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w transporcie szynowym.
Wszystkie zidentyfikowane ryzyka poddawane są ocenie. Ocena może być
prowadzona z wykorzystaniem jednej z trzech ścieżek, z którymi wiążą się także
kryteria akceptacji ryzyka. Te ścieżki to oparcie się na kodeksach postępowania,
odwołanie się do rozwiązania referencyjnego stosowanego w podobnych
warunkach eksploatacyjnych oraz jawna ocena ryzyka. Akceptowalne jest stosowanie różnych ścieżek dla różnych ryzyk. Kodeksem postępowania są na przykład Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności, które bezpieczeństwo zgodnie
z wymaganiami dyrektywy w sprawie interoperacyjności [1] traktują jako jedno
z wymagań zasadniczych. Za systemy odniesienia uznać można wszystkie rozwiązania bezpiecznie stosowane na sieci i w taborze posiadające świadectwa typu,
wydawane na bazie rozporządzenia w sprawie świadectw i wymagań szczegółowych, odniesionych do wymagań zasadniczych, w tym wymagania zasadniczego
„bezpieczeństwo” [3,6]. Powiązanie wymagań krajowych ujętych w tak zwanej
liście Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego [3] z wymaganiami zasadniczymi
budzi niekiedy zdziwienie, ale jest nie tylko wymagane prawem europejskim, ale
także bardzo pomocne przy wprowadzaniu nowych technologii.
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7. Podsumowanie
Kolej, jako system transportu konkurujący z innymi rodzajami transportu,
musi wdrażać nowe technologie w eksploatacji i utrzymaniu. Musi towarzyszyć
temu ocena znaczenia zmiany oraz ocena i wycena ryzyka, której prawidłowe przeprowadzenie musi być weryfikowane w ramach niezależnej oceny bezpieczeństwa.
Wszystkie ryzyka związane z bezpieczeństwem muszą być ujęte w rejestrach zagrożeń zarządców i przewoźników wraz ze wskazaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa pozwalających na spełnienie wymogów bezpieczeństwa, które na
poziomie ogólnym, dzięki formalnie przyjętym i znanym pracownikom politykom
bezpieczeństwa, są zrozumiałe dla wszystkich pracowników, których zakresy zadań obejmują działania mające związek z bezpieczeństwem.
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Streszczenie. Artykuł omawia dwie nowe technologie: Building Information Modelling
(BIM) oraz poszerzoną rzeczywistość, ang. Augemented Reality (AR), które w najbliższych latach
mają szansę stać się podstawą rewolucji procesów projektowania, budowy i zarządzania obiektami
infrastruktury, również kolejowej. W artykule przybliżono specyfikę modeli BIM na tle ewolucji
technik komputerowego wspomagania projektowania CAD (ComputerAidedDesigning). Wskazano na uwarunkowania i trudności związane z wdrażaniem technologii BIM w projektach infrastrukturalnych. Omówione zostały również podstawowe techniki AR i jej potencjalne możliwości
wykorzystania w zarządzaniu infrastrukturą kolejową. Pokazano również najważniejsze założenia systemu do wspomagania inspektora mostowego przy wykorzystaniu narzędzi BIM+AR.
Słowa kluczowe: BIM, rzeczywistość poszerzona, zarządzanie infrastrukturą

1. Wprowadzenie
W lutym 2014 roku ogłoszona została europejska Dyrektywa 2014/24/EU
w sprawie zamówień publicznych. Jej wdrożenie diametralnie zmieni cały europejski rynek w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Chodzi między innymi
o stosowanie elektronicznych narzędzi modelowania danych budowlanych. Narzędziami tymi są coraz częściej stosowane w projektowaniu, technologie BIM, czyli
Building Information Modelling. Niestety w Polsce są one bardzo mało znane, a w
przypadku infrastruktury kolejowej, właściwie zupełnie nie używane. Choć dyrektywa ta nie zmusza krajów członkowskich do obligatoryjnego stosowania tych
narzędzi, to niewątpliwie zmiany w procesie projektowania i realizacji tego rodzaju
inwestycji, które przecież stanowią największy udział rynku zamówień publicznych w budownictwie, spowodują niemal rewolucyjne procesy, do których wiele
polskich przedsiębiorców, ale i jednostek administracji, zupełnie nie jest przygotowanych.
1
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Zgodnie z intencją Ustawodawcy, zastosowanie BIM może przyczynić się między innymi do optymalizacji planowania i realizacji budowlanych inwestycji publicznych, poprzez zintegrowanie procesu projektowania i budowy oraz usprawnienie zarządzania gotowymi obiektami. Według szacunków, zastosowanie BIM
będzie prowadzić do oszczędności na poziomie nawet do 20%, co w skali całej Unii
Europejskiej nie może pozostawać bez znaczenia. Niektóre państwa zachodnie, jak
Wielka Brytania, Holandia i kraje skandynawskie wprowadziły obowiązek stosowania BIM we wszystkich zamówieniach publicznych od 2016 roku.
2. Ewolucja systemów CAD
Zanim spróbujemy zgłębić co kryje się pod hasłem BIM, które stało się ostatnio
tak bardzo popularne w naszym inżynierskim środowisku, to przypomnijmy sobie
w skrócie jak przebiegała ewolucja systemów CAD (ComputerAidedDesigning),
czyli komputerowego wspomagania projektowania.
W roku 1957 Patrick J. Hanratty, uważany za ojca technologii CAD/CAM,
opracował pierwszy komercyjny program nazwany CAM (ComputerAidedMachining), który wykorzystywał protokół NC (Numerical Control) służący do sterowania maszynami. Pierwsza generacja systemów CAD służyła do tworzenia prostych
szkiców 2D. W latach 70. zaczęto coraz częściej wprowadzać do tych produktów
trzeci wymiar. W 1975 roku opracowano teoretyczne podstawy wykorzystania
krzywych typu B-Spline do modelowania przestrzennych obiektów.Zaczęło się
wdrażanie programów CAD w biurach projektowych branży budowlanej. Okres
ten w naszym kraju zbiegł się z transformacją ekonomiczną i był wyjątkowo bolesny i trudny dla wielu projektantów, którzy nagle musieli przesiąść się z deski
kreślarskiej do komputera, z mało wydajnym procesorem, niewielkim wówczas
monitorem oraz nie zawsze legalnym programem, którego koszt był zupełnie nieosiągalny dla polskich inżynierów.
Bardzo długo programy CAD wykorzystywane były przez konstruktorów
i architektów właściwie tylko jako rodzaj elektronicznej deski kreślarskiej. Choć
wielokrotnie droższa, to niewątpliwie zajmowała znacznie mniej miejsca w biurze, a do tego poprawiała jakość przygotowywanej dokumentacji. Po skutecznym
wdrożeniu pozwalała również przyspieszyć prace projektowe, choć na efekty tego
trzeba było nieraz długo czekać. Wciąż jednak były to rysunki 2D, w których
jedynie szukano sposobów na prezentację niegraficznych właściwości rysowanych
elementów budowlanych, jak choćby zbrojenia [6]. Ani wykorzystywany sprzęt,
ani stosowane interfejsy programów CAD nie sprzyjały używaniu narzędzi 3D.
Priorytetem była płaska papierowa dokumentacja z nieśmiertelnymi oryginalnymi
pieczątkami i podpisami. Trzeci wymiar, jeśli był wykorzystywany, to najczęściej
tylko do tworzenia wizualizacji i atrakcyjnych prezentacji. W wielu publikacjach
bardzo często pojawia się widoczny na rys. 1 diagram pokazujący ewolucję systemów CAD w kierunku technologii BIM. Opisywany powyżej etap można umie-
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ścić w rejonie fazy nr 1. Należy przy tej okazji zwrócić uwagę, że na świecie, nawet
już na tym pierwszym etapie rozwoju, wdrażaniu elektronicznych technologii do
projektowania towarzyszyła standaryzacja, która regulowała organizację i zapis
elementów rysunku. W naszym kraju niestety odbyło się to zupełnie bez jakichkolwiek regulacji, czego skutki będziemy pewnie jeszcze odczuwać.

Rys. 1. Ewolucja systemów CAD i technologii BIM [10]

Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy 3D zaczęto wykorzystywać do projektowania
coraz bardziej złożonych i wyszukanych form budowli. Podobnie jak w przemyśle
maszynowym, okazało się, że narzędzia 2D są już niewystarczające. Szczególnie
widoczne to było po pojawieniu się projektowania parametrycznego, które pozwalało na modelowanie bardziej skomplikowanych kształtów, zapamiętywanie
historii tworzenia modelu i powtarzalności pewnych sekwencji oraz łatwą edycję
przez zmianę dowolnego, zdefiniowanego wcześniej parametru. Od czasu pierwszych prymitywnych programów 3D korzystanie z trzeciego wymiaru zostało na
tyle poprawione, że stosunkowo łatwo można już odwzorować niemal dowolną
bryłę budowli, a rzuty i przekroje potrzebne do utworzenia płaskiej dokumentacji
papierowej mogą być generowane prawie automatycznie. Została w ten sposób
osiągnięta faza nr 2 na rys. 1.
3. Technologia BIM
W ogólnie dostępnej definicji BIM jest modelowaniem informacji o budynkach
i budowlach. Modele tereprezentują cyfrowo odzwierciedlone fizyczne i funkcjonalne właściwości obiektu budowlanego. Oprócz tej dość ogólnej definicji, można
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napotkać różne nieprecyzyjne opisy mówiące o narzędziu do usprawnienia procesu budowy lub do tworzenia i udostępniania informacji na potrzeby budowy, od
etapu jej planowania i projektowania, przez okres eksploatacji gotowego obiektu,
aż do jego wyburzenia. Z pewnością taka rozbudowana definicja też może być
poprawna.
Najtrafniejszym zdaje się być traktowanie BIM jako technologii komputerowego modelowania obiektów budowlanych. Technologii, która pomaga w tworzeniu cyfrowego modelu budowli zawierającego dane dotyczące grafiki, właściwości
fizycznych i funkcjonalnych oraz parametryczne reguły i zależności między jego
elementami. Ten sam model może być wykorzystywany na różnych etapach życia
budowli: koncepcji, projektu budowlanego, wykonawczego i technologicznego,
budowy, odbioru, okresu użytkowania z wielokrotnymi modernizacjami i adaptacjami, aż do wyburzenia.
Oprócz geometrii model może przechowywać szereg innych, nieraz bardzo
zróżnicowanych typów danych, jak na przykład: dane materiałowe i kosztowe,
informacje na temat czasu i technologii montażu, wyposażenie z instrukcjami obsługi i gwarancjami, stwierdzone uszkodzenia i historię modyfikacji. Może być
również wykorzystywany do symulacji zmian różnych parametrów funkcjonalnych obiektu (ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie, oznakowanie), czy nawet interaktywnego sterowania tymi parametrami (Smart Building). Przy samym tworzeniu trójwymiarowej geometrii modelu nie korzysta się już z prymitywów, jakie
stosowane były w programach CAD (np. linia, okrąg, czy nawet bryły typu walec
i prostopadłościan, itp.), ale używa się parametrycznych i inteligentnych obiektów
typu ściana, słup, okno, pręt, profil, cięgno, itp. Obiektom tym nadaje się odpowiednie parametry i uzależnia od ogólnego układu osiowego lub geometrycznego
całej budowli. Pozwala to na łatwiejszą edycję i automatyczne dopasowywanie się
obiektów na przykład do zmienionego rozstawu podpór lub niwelety.
Powszechnie sądzi się, że BIM jest rozwinięciem metod CAD. Tymczasem wykracza on daleko poza sam proces opracowania projektów. CAD pozwalał jedynie
usprawnić proces przygotowania dokumentacji projektowej, natomiast BIM może
usprawniać cały proces realizacji inwestycji, a nie tylko jej projektowania. Można
więc powiedzieć, że CAD jest tylko pewnego rodzaju podzbiorem BIM albo jego
narzędziem. Należy zwrócić uwagę, że najważniejszym składnikiem nazwy BIM
jest słowo informacja. Te rozbudowane i wielobranżowe modele mają wiele zastosowań i mogą być wykorzystywane na różne sposoby.Można między innymi:
• opracowywać warianty i koncepcje,
• tworzyć wizualizacje i animacje poprzez rendering 3D,
• sprawdzać kolizje geometryczne i branżowe oraz poprawność projektu,
• generować rysunki warsztatowe w postaci płaskich rzutów i przekrojów,
• symulować proces budowy i eksploatacji,
• sprawdzać parametry funkcjonalne, dostępność i przejezdność,
• przygotowywać przedmiary, kosztorysy i harmonogramy,
• skutecznie zarządzać obiektem budowlanym i sterować nim,
• planować jego remonty i przebudowy z wyburzeniem włącznie.
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W literaturze często wskazuje się na wielowymiarowość modeli BIM. Wynika
ona z możliwości, jakie w sobie one kryją. Tylko niektóre z nich wymieniono powyżej. Najniższy poziom 3D związany jest z geometrią modelu. Trójwymiarowy
model można tworzyć od podstaw w procesie projektowania, albo w przypadku
istniejących obiektów – przez skanowanie laserowe i przetwarzanie chmury punktów. Może on być wykorzystany na przykład do wirtualnych spacerów po modelu,
do oceny funkcjonalności przyszłej budowli, ale również na potrzeby marketingu.
Konstruktorzy mogą użyć tego modelu do obliczeń i analiz statyczno-wytrzymałościowych oraz dynamicznych. W ograniczonym zakresie, obliczenia te realizować
można wprost w aplikacji służącej tworzeniu modelu bazowego BIM, a bardziej
zaawansowane analizy prowadzi się po eksporcie modelu do innych programów.
Po zatwierdzeniu obliczeń i utworzeniu modelu 3D, na przykład układu prętów
zbrojeniowych czy węzłów konstrukcji stalowych, przystępuje się do generowania płaskiej, klasycznej dokumentacji 2D, bez której pewnie jeszcze długo nasze
środowisko budowlane nie będzie potrafiło się obejść. Jednak czas potrzebny na
utworzenie tych rysunków można znacznie skrócić, eliminując jednocześnie błędy
w wymiarowaniu i przedmiarach.
Czwartym wymiarem (4D) jest czas, który interpretuje się tu naturalnie. Każdy
dodany do modelu obiekt posiada dodatkową właściwość (oprócz wspomnianych
wcześniej parametrów geometrycznych i materiałowych), którą jest czas montażu lub budowy. Dzięki temu model BIM może być wykorzystany do planowania
i zarządzania budową. Kierownictwo budowy może zorganizować sobie logistykę
dostaw i prac, zagospodarowanie placu budowy, ogrodzenia, wynajęcie i lokalizację pracy maszyn, dźwigów, organizację ruchu i BHP. Harmonogram czasowy
może być zwizualizowany w postaci animacji i sekwencyjnych etapów związanych
z kamieniami milowymi realizacji inwestycji. Można wyznaczyć ścieżkę krytyczną,
zależności między procesami z pokazaniem relacji model-harmonogram.
Kolejne wymiary są już bardzo umowne. Z piątym (5D) związane są koszty.
Są to narzędzia do tworzenia przedmiarów, które mogą być powiązane ze zmieniającym się modelem. Na tej podstawie generuje się kosztorysy. Wprowadzanie wariantowych rozwiązań do modelu pozwala na opracowywanie scenariuszy
i montażu finansowego całej inwestycji. Można porównywać na bieżąco w czasie
budowy koszty założone i rzeczywiste oraz podejmować decyzje odnośnie płatności
przejściowych.
Kolejny wymiar, a właściwie dwa wymiary, dotyczą zarządzania gotowym już
obiektem. Zarządzanie pierwotnie umieszczone było na poziomie 6D. Jednak
w ostatnim czasie pojawiła się koncepcja wydzielenia jeszcze jednego wymiaru
(7D), który pozwoliłby na wyłączenie z zarządzania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Tak więc zagadnienia dotyczące właśnie zrównoważonego
rozwoju (6D), czyli szacowania i optymalizacji zużycia energii oraz kosztów użytkowania i utylizacji. Natomiast zarządzanie obiektem (7D) obejmuje między innymi instrukcje i procedury użytkowania powiązane z elementami modelu, planowanie remontów, modernizacji oraz procedury inspekcji i działań utrzymaniowych.
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Tutaj też wykorzystywany jest standard COBIE, czyli Construction Operations
Building Information Exchange. Jest to format wymiany danych, które pomagają
utrwalać i rejestrować najważniejsze informacje dotyczące zabudowywanych materiałów i elementów wyposażenia budowli, a w tym: nazwy i adresy producentów
oraz dostawców, specyfikacje i karty techniczne produktów, gwarancje i listy części
zamiennych oraz harmonogramy konserwacji. Posiadanie i wykorzystanie modelu
BIM w fazie eksploatacji budowli wiąże się z koniecznością jego ciągłej aktualizacji
w trakcie budowy (model powykonawczy). Wówczas model ten będzie przygotowany do wprowadzania wszelkich modyfikacji i przeróbek w trakcie użytkowania.
I w tych właśnie obszarach mieszczą się nie do końca nawet jeszcze rozpoznane
możliwości związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.
4. BIM w infrastrukturze
Technologia BIM jest znacznie lepiej znana i stosowana w budownictwie kubaturowym (tzw. BIM pionowy). Korzystają z niego między innymi architekci, konstruktorzy, instalatorzy. Powstają w tej technologii wielobranżowe modele budynków użyteczności publicznej, jak szpitale, lotniska, biurowce, hotele, itp. Znacznie
wolniej wdrożenie BIM odbywa się w projektach infrastrukturalnych (tzw. BIM
liniowy), czyli w budowie dróg, linii kolejowych i instalacji na powietrznych lub
podziemnych, mostów i tuneli, portów, nabrzeży oraz zapór wodnych. Przyczyn
tego opóźnienia można szukać wielu uwarunkowaniach związanych z planowaniem i realizacją zadań w infrastrukturze.
Pierwszą, fundamentalną sprawą jest fakt, że zdecydowana większość inwestycji infrastrukturalnych dotyczy sektora zamówień publicznych. Instytucje publiczne należą niestety do organizacji, które są oporne na wdrażanie nowych technologii i poprawę efektywności swego działania. Ważny jest też model realizacji
inwestycji. Zdecydowanie łatwiej jest wdrażać BIM w kontraktach typu „zaprojektuj i zbuduj”, gdzie model obiektu stanowi narzędzie zarówno dla projektanta,
jak i wykonawcy. Podlega on ciągłym aktualizacjom w trakcie budowy i stanowi
podstawę do rozliczeń z zamawiającym. W takich kontraktach model BIM musi
stać się również przedmiotem zamówienia.
Do innych trudności opóźniających użycie technologii BIM w projektach infrastrukturalnych należy między innymi wolniejszy rozwój narzędzi BIM w dziedzinie infrastruktury niż ma to miejsce w projektach kubaturowych oraz sposób
myślenia instytucji rządowych, że technologię tę uda się wdrożyć bez działań odgórnych, mających na celu ustalenie obowiązujących standardów i wymagań. Tak
jakby rynek projektantów i wspomagających ich inżynierów IT miał rozwiązać
wszystkie problemy sam. Tymczasem, na przykład w Wielkiej Brytanii, standaryzacja elektronicznych rysunków CAD (nazewnictwo warstw, użycie kolorów,
itp.) została usystematyzowana odpowiednimi normami jeszcze w latach 90. Dzisiaj obserwujemy po prostu naturalny rozwój tych standardów w kierunku BIM.
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W naszym kraju, oprócz propozycji danych przez kilku niezależnych producentów
oprogramowania, nie istnieje żadna standaryzacja w tym zakresie. Polski projektant mógł się zderzyć z tym po wejściu na nasz rynek zachodnich koncernów,
które przy projektowaniu i budowie swoich obiektów (sieciowe stacje benzynowe,
markety, fabryki), narzucały wówczas między innymi nazewnictwo warstw i organizację całego rysunku CAD.
Nie bez znaczenia są trudności związane z różnicami między cechami modeli
budynków (projektowanych przez zespoły z wiodącą rolą architektów) i modeli
obiektów infrastruktury transportowej, gdzie liderem zespołu jest zwykle drogowiec. Różnice te zestawione zostały w tab. 1.
Tab. 1. Różnice w modelach BIM między obiektami kubaturowymi i infrastrukturalnymi [3]
Rozpatrywany element
modelu
obiekt w modelu
teren w modelu
poziomy obiektu
odległości między obiektami
szczegółowość
właściciele obiektu
obiekty dodatkowe
kolizje z innymi obiektami
elementy obce
rozpoznanie uzbrojenia terenu
warunki geodezyjne

BIM pionowy
(budownictwo kubaturowe)
zwarty i punktowy
(do kilkuset metrów)
wąski
(w rejonie budynku i jego otoczenia)
od kilku do kilkuset kondygnacji
małe lub bardzo małe
bardzo wysoka
jeden
mało
mało
brak (jeden właściciel)
dobre
jedna działka
i uregulowana własność

BIM liniowy
(budownictwo infrastrukturalne)
długi i liniowy
(do kilku kilometrów)
rozległy
(droga i pas drogowy)
kilka (urządzenia podziemne,
powierzchniowe, napowietrzne)
duże lub bardzo duże
wysoka
jeden lub kilku (zarządcy dróg, sieci)
dużo
dużo i bardzo dużo
kilka (właściciele sieci)
często złe
wiele działek
i problem ich własności

Cechą charakterystyczną modeli w infrastrukturze jest ścisłe powiązanie technologii BIM z systemami GIS (Geographic Information System). Wynika to z konieczności używania przez projektantów w szerokim zakresie map, a dzisiaj – cyfrowych modeli terenu. Model terenu z istniejącą siecią drogową, urządzeniami
podziemnymi, budowlami i właścicielami działek jest modelem bazowym. Służy on
do projektowania wszystkich branż w nowym układzie drogowym, czy torowym,
a w szczególności do projektowania trasy i niwelety drogi lub torów, odwodnienia,
zieleni, mostów i architektury oraz wszelkich instalacji. Złożony, wielobranżowy
model na poziomie 3D pozwala na wykrywanie błędów i kolizji oraz na współpracę i uzgodnienia między projektantami, wykonawcami i właścicielami sieci. Na
poziomie 4D i 5D opracowuje się przedmiary, kosztorysy i harmonogramy wymagane w czasie realizacji inwestycji. Poziom 6D służy do aktualizacji modelu
i dokumentacji powykonawczej wraz z informacjami o zastosowanych ostatecznie rozwiązaniach geometrycznych i materiałowych. Model na poziomie 6D i 7D
może być wykorzystany do zarządzania infrastrukturą. Zawiera on już wszystkie
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informacje o lokalizacji i geometrii drogi, dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu,
zastosowanych urządzeń, a nawet harmonogramy i procedury przeglądów.
5. Modelowanie kolejowych obiektów mostowych w standardzie BIM
Projektowanie mostów jest iteracyjnym procesem, w którym zmiany podstawowych parametrów mostu uzależnione są od szeregu danych pozyskiwanych od
innych projektantów (drogowcy, geotechnicy, materiałowcy), z innych dyscyplin
(geotechnika, hydrologia, ekologia, bezpieczeństwo i organizacja ruchu) oraz źródeł i narzędzi wspomagających projektowanie (obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, przedmiary, analizy technologiczne). Proces ten w dalszym ciągu znajduje
się gdzieś pomiędzy fazą nr 1 i 2 etapów ewolucji programów CAD (Rys. 1).
Najważniejszym efektem pracy projektantów mostów są płaskie rysunki niwelety, rzuty, widoki, i przekroje, rysunki deskowaniowe, zbrojeniowe i warsztatowe,
zestawienia materiałów, przedmiary i kosztorysy, specyfikacje i opis technologii.
Model 3D mostu powstaje jedynie na potrzeby obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i to tylko wtedy, gdy jego geometria tego wymaga. W wielu przypadkach, ze zrozumiałych względów, stosuje się liczne uproszczenia lub nawet płaskie
modele obliczeniowe. Wyjątkowo model 3D używany jest do wizualizacji lub analizy stanów montażowych. Większość tych rysunków i dokumentów tworzona jest
niezależnie, często przy użyciu różnych narzędzi i aplikacji, które nie zawsze są ze
sobą kompatybilne. Odnosząc się do najbardziej zaawansowanej technologii BIM
z fazy nr 3 (Rys. 1), można powiedzieć, że są one robione wręcz w sposób „ręczny”,
jedynie przy użyciu elektronicznych desek kreślarskich, jakimi są programy CAD
wykorzystywane w wersji 2D.
Nie używając najczęściej jakiejkolwiek standaryzacji nazw warstw, projektant
zaczyna dziś od uwzględnienia danych wejściowych w postaci profilu terenu, niwelety i trasy z projektu drogowego. Znając wymagania funkcjonalne mostu, proponuje przekrój poprzeczny i przy różnych wariantach przejścia przez przeszkodę, przyjmuje dane materiałowe, wytrzymałościowe oraz system konstrukcyjny.
W bardziej ambitnych projektach są jeszcze czas i środki na poprawę estetyki
i optymalizację. Zatwierdzony w obliczeniach i analizach przekrój poprzeczny, służy do wygenerowania płaskich rzutów, przekrojów i detali. Jeśli miałby powstać
model 3D, to jest on jedynie efektem rozciągnięcia przekroju poprzecznego wzdłuż
linii niwelety. Bardzo rzadko model taki wykorzystywany jest wprost do dalszych
prac nad układem zbrojenia lub rysunków warsztatowych.
Należy jednak pamiętać, że wdrożenie technologii BIM do projektowania mostów nie jest wcale tak łatwe, jak stało się to w przypadku budownictwa kubaturowego. Oprócz wymienionych wcześniej trudności związanych z tym, że są to też
obiekty infrastruktury, można zauważyć jeszcze:
• brak znajomości nowych technologii wśród projektantów i wykonawców,
• brak wymagań ze strony zamawiających,
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• wysokie koszty i niechęć do wdrożenia nowych technologii,
• nierozwiązane kwestie prawne dotyczące praw i właściwości modelu BIM,
• ograniczone możliwości programów BIM przy modelowaniu nietypowej
geometrii mostów.
Brak znajomości nowych technologii wśród projektantów nie wynika z ich niechęci do poszukiwania nowinek technicznych i usprawnienia swojej pracy. W środowisku projektantów i wykonawców panuje bowiem przekonanie, że aktualne
techniki CAD są w zupełności wystarczające. I trudno się z tym nie zgodzić, jeśli
weźmie się pod uwagę wszystkie następne trudności.
Po pierwsze, BIM nie jest wymagany przez zamawiających, którzy dzisiaj nie
uświadamiają sobie korzyści z posiadania takich modeli. Należałoby więc zacząć
od wskazania właścicielom i zarządcom infrastruktury, ale i decydentom na szczeblach rządowych, potencjalnych zalet i oszczędności płynących z wykorzystania
modeli BIM i to nie tylko na poziomie od 3D do 5D, ale przede wszystkim na poziomach 6D i 7D, gdy zaprojektowane i zbudowane tysiące obiektów mostowych
zaczynają generować koszty utrzymania i remontów.
Po drugie, BIM jest wciąż bardzo drogą technologią. Wydaje się, że koszty
wdrożenia BIM są dzisiaj wyższe niż ponoszone kiedyś wydatki na technikę CAD,
której wdrożenie w dużym uproszczeniu polegało na wymianie i zakupie droższych
mebli (deski kreślarskie na biurka z komputerami). Dzisiaj nie jest to już tylko
kwestia zakupu znacznie droższego oprogramowania i mocniejszych stanowisk
komputerowych. To też koszty szkolenia, integracji i audytów. Nowe technologie
potrzebują czasu na wdrożenie w firmach i są często wykorzystywane niechętnie.
Znane i zakorzenione przyzwyczajenia w pracy są trudne do zmiany, a zdobywanie nowych kompetencji przychodzi z dużym oporem. Takie zachowania również można zrozumieć. Niestety obserwujemy dramatyczny spadek cen na usługi
projektowe, a zwłaszcza w projektach infrastrukturalnych. Jest to jednak osobny
problem wymagający szerszej dyskusji. Być może właśnie przy okazji wdrażania
nowych technik projektowania.
Nie bez znaczenia są bardzo trudne kwestie prawne. Biorąc pod uwagę fakt,
że model BIM w znaczny sposób poprawia współpracę wszystkich branż i uczestników procesu budowlanego, oznacza to, że obowiązki i korzyści z tego płynące
muszą być prawnie uregulowane w zupełnie nowy sposób. Kwestia własności modelu i związane z tym ryzyko prawne, muszą być odpowiednio zarządzane, aby
było możliwe łagodne przyjęcie technologii BIM przez wszystkie strony. Przemysł
budowlany jest dużym stopniu regulowany obecnie przez umowy, które zostały
opracowane jeszcze nawet przed wprowadzeniem techniki CAD. Dlatego istnieje
potrzeba opracowania nowych umów, które obejmować będą zmieniony sposób
wymiany informacji projektowych wykorzystujący elektroniczny model.
Na koniec trzeba zauważyć, że sama technologia BIM wciąż ma problemy,
zwłaszcza w zakresie niestandardowych geometrii mostów. Chodzi między innymi
o nakładanie się geometrii zarówno w planie, jak i w pionie, krzywe przejściowe,
spadki i przechylenia oraz poszerzenia i pogrubienia. Problem ten dotyczy zwłaszcza monolitycznych mostów betonowych. Najbardziej popularne programy CAD,
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które nie należą do grupy produktów BIM (AutoCAD i Microstation) mogą sobie
poradzić z takimi wyzwaniami, ale dzieje się to bez możliwości utrzymania właściwych relacji pomiędzy obiektami w modelu i bez pełnej parametryzacji.
W ramach działań zespołu mostowego Politechniki Śląskiej utworzony został
model BIM (a raczej w tym przypadku BrIM, czyli Bridge Information Model)
pewnego wiaduktu nad torami kolejowymi, który w przyszłości wykorzystywany będzie jako poligon doświadczalny przy badaniach nad użyciem modeli BrIM
w zarządzaniu infrastrukturą transportową. W przekroju poprzecznym jest to betonowa skrzynka z zewnętrznym sprężeniem. Wszystko to sprawia, że obiekt ten,
z uwagi na swoją geometrię, rozmiar i złożoność, może być potraktowany jako
reprezentatywny dla klasy średnich, a nawet dużych drogowych obiektów mostowych, których inspekcje są czasochłonne, a sam obiekt bardzo odpowiedzialny
i ważny.
Model BrIM wiaduktu opracowany został według dwóch procedur: na podstawie dokumentacji projektowej – scenariusz tworzenia modelu przez projektanta
nowego mostu i na podstawie inwentaryzacji istniejącego mostu – scenariusz tworzenia modelu z chmury punktów (Rys. 2). Skanowanie wykonane zostało przez
AGH w Krakowie. Oba modele są ze sobą obecnie porównywane i do dalszych
badań zostaną scalone. Pierwszy z nich zawiera szereg detali i informacji, które nie
są dostępne dla skanerów. Wszystko przypisane zostało do odpowiednich warstw
tematycznych i oznaczone określonymi kolorami. W ten sposób użytkownik modelu będzie miał możliwość selektywnego wyboru wyświetlanych obiektów.

Rys. 2. Chmura punktów po inwentaryzacji wiaduktu nad torami kolejowymi

6. BrIM w systemach gospodarki mostowej
Jednym z najważniejszych elementów tak zwanych Systemów Gospodarki Mostowej (SGM) [2] są wyniki inspekcji mostu. Stanowią one podstawowe źródło informacji o stanie technicznym obiektu i zaistniałych uszkodzeniach. W większości
krajów świata są one obligatoryjne i wykonuje się je na podstawie systematycznej
strategii kontroli kondycji infrastruktury transportowej. Ich głównym celem jest
wykrycie i identyfikacja defektów, które pojawiają się w czasie użytkowania obiektu. Podstawową formą inspekcji jest kompleksowa ocena wizualna uzupełniona
pomiarami i badaniami konstrukcji. Szczegółowo opisują to instrukcje wykonywa-
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nia przeglądów w każdym kraju. Dokumenty te określają również zakres i wygląd
raportów z inspekcji, który obecnie najczęściej tworzony jest w postaci papierowego dokumentu. Korzystanie przy tym z klasycznych laptopów, tabletów, czy
smartfonów nie jest ani wygodne, ani bezpieczne dla inspektora, a zainstalowanie
na nich nawet elektronicznych formularzy inspekcji nie zapewnia kompleksowego
wsparcia.
O ścisłym powiązaniu systemów SGM z szybko rozwijającymi się technologiami informatycznymi pisał między innymi J. Bień [2]. Na świecie ukazało się
ostatnio sporo publikacji w tym zakresie, ale głównie w krajach poza Europą [4].
Jest w nich mowa o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, rzeczywistości wirtualnej
i poszerzonej, systemów monitoringu, algorytmów decyzyjnych, itp. Jednak obserwując aktualne kierunki rozwoju i podejmowane decyzje polityczne, coraz bardziej
prawdopodobnym staje się fakt, że najbliższe dekady związane będą z gwałtownym rozwojem technologii BIM w infrastrukturze. Ponieważ efektywność wykorzystania tej techniki w SGM będzie zależała od wirtualnego modelu mostu będącego przedmiotem inspekcji, to konieczne będzie zastosowanie zaawansowanych
metod modelowania informacji o moście. Model BrIM mostu będzie najważniejszym elementem bazy wiedzy SGM. Aktualny stan praktycznego wykorzystania
modeli BIM jest ograniczony raczej tylko do fazy projektowania (BIM 3D i 4D),
a incydentalnie w procesie budowy (BIM 4D i 5D). Wykorzystanie modeli BIM
do zarządzania i utrzymania (BIM 6D i 7D) występuje jedynie w projektach pilotażowych i wciąż wymaga badań. Zwłaszcza dotyczy to elementów infrastruktury
transportowej jakimi są drogowe i kolejowe obiekty mostowe. Dlatego konieczne
będzie opracowanie procedur do tworzenia modeli mostów. Modeli, które ukierunkowane będą do wykorzystania w inspekcjach i w SGM. W przypadku istniejących
obiektów, nie posiadających jeszcze takich modeli, potrzebne będzie opracowanie
innych procedur do inwentaryzacji mostów z użyciem skanowania laserowego oraz
tworzenia modeli BrIM na podstawie uzyskanej w ten sposób chmury punktów.
7. Rzeczywistość wirtualna i poszerzona
W ostatnich latach podejmowane są próby wspomagania wybranych etapów
procesu obsługi różnych obiektów poprzez zastosowanie technik tzw. poszerzonej
rzeczywistości (ang. AugmentedReality, AR). Techniki AR, jako przykład technik
komputerowych stosowanych do wspomagania człowieka w trakcie realizowania przez niego różnych czynności, są niezwykle obiecujące. Pozwalają one łączyć
komputerowo generowany świat (wirtualny) ze światem rzeczywistym (w którym
znajduje się użytkownik), w taki sposób, aby stanowiły one jedno zsyntezowane
środowisko [1]. W przeciwieństwie do bardziej popularnej wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality, VR), w której użytkownik jest całkowicie zanurzony
w środowisku wirtualnym, rzeczywistość poszerzona daje swobodę działania w środowisku rzeczywistym przy możliwości wzbogacania percepcji człowieka za pomocą wirtualnych obiektów (Rys. 3). Nowoczesne techniki wizualizacji jak AR, po-
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zwalają przedstawiać świat wirtualny w sposób niezwykle intuicyjny, np. w postaci
trójwymiarowych obiektów, z możliwością oglądania ich z dowolnej perspektywy,
o teksturach nieodróżnialnych od rzeczywistych tekstur realnych przedmiotów
i w dowolnej skali. Dodatkowo elementy wzbogacające rzeczywistość przy użyciu
systemów AR mogą mieć różne formy, poza trójwymiarowymi modelami także:
napisów, schematów, zdjęć, filmów lub informacji dźwiękowych [5,6,7].

Rys. 3. Poszerzona rzeczywistość w kontinuum świat rzeczywisty-świat wirtualny

Coraz bardziej powszechne zainteresowanie technikami AR wiąże się z korzyściami jakie one ze sobą niosą – przede wszystkim możliwością dodania do tego,
co odbieramy własnymi zmysłami, informacji płynących z baz danych i/lub wiedzy.
Zamiast całkowicie zastąpić świat otaczający człowieka sztucznym – wirtualnym
– światem (jak ma to miejsce w przypadku VR), AR umożliwia wzbogacenie tego
świata poprzez dodanie potrzebnych informacji i wiedzy, które mogą zwiększyć
pewność działania człowieka [1]. Informacje te mogą być dostarczane użytkownikowi systemu dokładnie w miejscu i w chwili wystąpienia zapotrzebowania na
taką informację (ang. Just-in-Place/Just-in-Time) [6],[7].
Obecnie badania nad rozwojem komputerowego wspomagania zarządzania
obiektami mostowymi z zastosowaniem metod i technik AR w połączeniu w modelami BrIM prowadzone są w nielicznych ośrodkach na świecie (głównie poza
Europą np. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Tajwanie, Australii) i wyłącznie
w ograniczonym zakresie. Częściej podobne systemy opracowywane są dla innych
obiektów budowlanych, np. budynków.
W trakcie inspekcji istnieje potrzeba zbierania wielu danych na temat aktualnego stanu obiektu (mostu). Inspektor używa różnych narzędzi do pozyskania
danych. W związku z tym, także przy wspomaganiu inspekcji poprzez użycie systemu AR, pojawia się problem urządzeń w jakie musi być wyposażony inspektor,
a przede wszystkim, jak je wygodnie przenosić i użytkować. W [4] autorzy proponują ubieralny komputer użytkownika zintegrowany z systemem lokalizacji i wyświetlaczem AR. Rozwiązanie to jednak nie przewiduje integracji dodatkowych
elementów wyposażenia inspektora, tj. urządzenia pomiarowe i czujniki. Proponowane rozwiązania nie uwzględniają też kwestii bezpieczeństwa użytkowania (potrzeby używania kasku przez inspektora).
W związku z brakiem skutecznych rozwiązań autorzy w niniejszym artykule
prezentują nowatorskie rozwiązanie inteligentnego systemu bazującego na techni-
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kach AR, do wspomagania inspekcji mostów. System składa się z kilku głównych
modułów związanych z trzema fazami inspekcji obiektów mostowych:
1. Faza przygotowania inspekcji, w ramach której użytkownik za pomocą symulatora planuje kolejne kroki inspekcji oraz zapoznaje się z obiektem.
2. Faza przeprowadzenia inspekcji, w ramach której inspektor przy użyciu interfejsu AR zintegrowanego z systemem wspomagania podejmowania decyzji oraz akwizycji danych pozyskuje i gromadzi aktualne dane o stanie
obiektu i/lub przegląda informacje o historii obiektu.
3. Faza przygotowania raportu z inspekcji, w ramach której użytkownik wspomagany za pomocą systemu przygotowuje raport o stanie obiektu.
Niezwykle istotną cechą proponowanego systemu bazującego na AR jest jego
integracja z BrIM i SGM. Integracja ta pozwala na aktualizację danych o stanie
obiektu i intuicyjny dostęp do danych o jego strukturze i historii na etapach od
przygotowania inspekcji, poprzez jej przeprowadzanie, aż po opracowanie nowego
raportu. W trakcie prowadzenia inspekcji na obiekcie mostowym system pozwala
na wizualizację wybranych – szczególnie tych ukrytych lub niewidocznych dla
inspektora – elementów strukturalnych mostu (np. zbrojenie, sprężenie, łożyska,
itp.) oraz pozostałych elementów wyposażenia i urządzeń obcych (np. odwodnienie, instalacje elektryczne, teleinformatyczne) i wiedzy związanej z nimi (Rys. 4).
Dane te pochodzą z systemu SGM i modelu BrIM obiektu.

Rys. 4. Przykłady zastosowania systemu AR podczas inspekcji mostu

W trakcie pracy inspektor ma do dyspozycji system wspomagania podejmowania decyzji. Podczas inspekcji użytkownik powinien wprowadzać niezbędne dane
do systemu doradczego, który następnie podpowiada inżynierowi dalsze kroki postępowania i umożliwia klasyfikację zaobserwowanych uszkodzeń (np. zarysowania, pęknięcia, ubytki betonu). W ten sposób inspektor powinien być w stanie
określić klasy uszkodzeń, które są następnie przypisywane do wirtualnego modelu
BrIM w lokalizacji zgodnej z lokalizacją uszkodzenia na rzeczywistym obiekcie.
Inspektor w podobny sposób przy użyciu systemu sensorycznego zintegrowanego z interfejsem AR dokonuje pomiaru wartości istotnych parametrów (np. pomiary z urządzeń do badań nieniszczących, odległość między dwoma istniejącymi
elementami, powierzchnia ubytku, długość pęknięcia, itp.), a następnie zapisuje
wyniki pomiarów w modelu BrIM. W ten sam sposób zapisywane są wszelkie inne
adnotacje inspektora, głównie w postaci dokumentacji fotograficznej, szkiców, notatek oraz nagrań dźwiękowych (głosowych). Gromadzone dane powinny być za-
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pisywane jako warstwy na modelu BrIM i zintegrowane z system SGM. Wszelkie
dane zgromadzone przez inspektora mogą być wykorzystane w dowolnym momencie w przyszłości, szczególnie na etapie przygotowania raportu i planowania
kolejnej inspekcji.
Ostatni istotny element systemu pozwala na wspomaganie przygotowania raportów po inspekcji, bazując na pozyskanych i zgromadzonych danych. Udział
użytkownika na tym etapie powinien sprowadzać się w większości sytuacji wyłącznie do zaakceptowania poszczególnych fragmentów raportu oraz wniosków
z systemu eksperckiego. Pozostałe czynności związane z przygotowaniem raportu
powinny być wykonane automatycznie.
8. Podsumowanie
W najbliższych latach branżę budownictwa infrastrukturalnego czeka rewolucja związana z wprowadzeniem do projektowania, budowy i utrzymania, nowoczesnej i wymagającej technologii BIM. Zakres zmian w podejściu do projektowania
oraz mentalności i przyzwyczajeń wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
(zamawiający, projektanci, nadzór, wykonawcy) będzie znacznie większy niż przemiany związane z wprowadzenia w latach 90. techniki CAD. Tym razem o nieuchronności tego procesu świadczą decyzje polityczne na poziomie Unii Europejskiej, która ma nadzieję na osiągnięcie znacznych oszczędności i redukcji zużycia
energii w całej branży budowlanej, a zwłaszcza w sektorze zamówień publicznych.
W artzkule pokazano podstawowe założenia urządzenia korzystającego z technologii BIM+AR do wspomagania inspektora mostowego podczas oceny stanu
technicznego elementu infrastruktury kolejowej, jakim może być most. Rozwiązanie proponowane przez autorów jest we wczesnym stadium badań. Opracowanie
systemu wymaga rozwiązania licznych problemów interdyscyplinarnych, które do
tej pory nie zostały podjęte nigdzie na świecie, albo są mało efektywne i wymagają
udoskonalenia. Proponowany system pozwoli na poprawę jakości i redukcję kosztów zarządzania i utrzymania obiektów mostowych. Ponadto, integracja systemu
z modelami BrIM i systemami SGM powinna przyczynić się do bardziej efektywnej interpretacji danych z oceny stanu obiektów mostowych oraz opracowania
bardziej szczegółowych i dokładnych raportów.
System może być używany zarówno przez inspektorów (inżynierów mostowych), jak i przez przedstawicieli zarządców infrastruktury. Innowacyjny potencjał
miałoby także zastosowanie systemu do wspomagania zdalnej inspekcji i teleimersji do obiektów mostowych przy użyciu urządzeń bezzałogowych (ang. unmanned
vehicles, UV), w tym autonomicznych robotów mobilnych.

TECHNOLOGIA BIM+AR W ZARZĄDZANIU INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ

151

Literatura
[1] Azuma. R.T., A Survey of Augmented Reality. Teleoperators and Virtual
Environments, 6, 4(1997):355-385.
[2] Bień J., Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych., WKŁ, Warszawa, 2010.
[3] Bohatkiewicz J., Biernacki S., Drach M., Jamrozik K., BIM w drogownictwie: perspektywy, możliwości i ograniczenia., II Międzynarodowa
Konferencja i Targi BIM Projektowanie Przyszłości, Kraków, 4-5 marca
2015 (prezentacja).
[4] Doppleb J., Steinke N., Meyer N., Kulik A., Petzold F., Thurow T., Bürgy
C., Wearable Computer for Building Surveyig. Proc. of ISWC’04, 2004.
[5] Hammad A., Wang H., Mudu S.P., Distributed augmented reality for
visualizing collaborative construction tasks. ASCE Journal of Computing
in Civil Engineering, ASCE, Vol. 23, 2009, pp. 418-427.
[6] Januszka M., Moczulski W., Acquisition and Knowledge Representation
in the Product Development Process with the Use of Augmented Reality, J. Stjepandic et al. (eds.), Concurrent Engineering Approaches for
Sustainable Product Development in a Multi-Disciplinary Environment,
Springer-Verlag London 2013, pp. 315-326.
[7] Moczulski W., Panfil W., Januszka M., Mikulski G., Applications of augmented reality in machinery design, maintenance and diagnostics, Recent Advances in Mechatronics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007,
pp. 52-56.
[8] Salamak M., Wybrane problemy prezentacji graficznej prętów zbrojeniowych w programach CAD na przykładzie aplikacji BestCAD., Inżynieria
i Budownictwo 2/2001, s. 122-123.
[9] Salamak M., Januszka M., BIM models and augmented reality for concrete bridge inspections. 11th Central European Congress on Concrete
Engineering CCC2015, Hainburg, 2015, pp.25-28.
[10] http://www.cpic.org.uk/publications/drawing-is-dead/

Nr 3(110)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2016

największe europejskie budowle
infrastruktury transportu kolejowego
przełomu XX i XXI wieku oraz badanie
oddziaływań dużych prędkości
na obiekty inżynieryjne
Kazimierz Towpik
Prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Streszczenie. W publikacji opisano kilka największych obiektów mających znaczenie dla
rozwoju europejskich kolei – tunel pod kanałem La Manche, połączenie Szwecji z Danią oraz
tunel św. Gotarda. Wskazano kilka kierunków badań związanych z oddziaływaniem na obiekty
inżynieryjne pociągów dużych prędkości.
Słowa kluczowe: infrastruktura kolei, obiekty inżynieryjne, duże prędkości

1. Wstęp
Nadrzędnym celem, którego osiągnięcie wymaga praktycznego wykorzystania wiedzy inżynierów transportu, jest ukształtowanie, eksploatacja i utrzymanie systemu transportowego kraju, zrównoważonego pod względem społecznym,
ekonomicznym, przestrzennym, technicznym i ekologicznym. Aspekt społeczny
oznacza równoprawność mobilności i możliwie najmniejszą uciążliwość transportu dla mieszkańców, aspekt ekonomiczny to organizacja transportu sprzyjająca
rozwojowi gospodarki, aspekt ekologiczny to przede wszystkim zachowanie nieodnawialnych zasobów naturalnych, aspekt przestrzenny oznacza zagospodarowanie terenu sprzyjające minimalizowaniu przewozów, aspekt techniczny wreszcie to
właściwy dobór standardów jakości, bezpieczeństwa i przepustowości systemów
transportowych.
Jest to zadanie bardzo trudne, którego nie da się zrealizować bez aktywnego udziału światłych i dobrze zawodowo przygotowanych techników i inżynierów
transportu.
Rozważając złożone procesy logistyczne, metody wyboru środka transportu,
strategie minimalizowania konfliktu pomiędzy kosztami przewozu a kosztami obsługi i wiele innych podobnych uwarunkowań, niezwykle istotnych dla prawidłowego funkcjonowania transportu, należy pamiętać, że procesy transportowe są
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uzależnione od rodzaju, stopnia rozwoju i stanu utrzymania infrastruktury transportu, zwłaszcza infrastruktury technicznej.
W Europie trwa ustawiczna rozbudowa sieci linii kolei dużych prędkości.
Oprócz Francji, Niemiec i Hiszpanii również w innych krajach europejskich powstają nowe linie przystosowane do prędkości 300 km/godz. Wzrastają również
prędkości w ruchu towarowym, a do eksploatacji wprowadzany jest tabor o coraz większych naciskach osi. Ma to wpływ na wymagania techniczne stawiane
infrastrukturze, a zwłaszcza na konieczność uzyskania daleko posuniętej odpowiedniości technicznej systemu pojazd–droga szynowa. Liczne projekty badawcze
umożliwiają zastosowanie w transporcie kolejowym najnowszych osiągnięć techniki, zwiększając konkurencyjność tej gałęzi transportu. Przejawem rozwoju infrastruktury transportu kolejowego są nowe inwestycje związane z wprowadzaniem
inteligentnych systemów transportowych w celu ograniczenia wielkości przewozów, a tym samym również rozbudowy istniejącej infrastruktury. Niemniej jednak
na przełomie wieków jesteśmy świadkami podejmowania inwestycji w dziedzinie
infrastruktury transportu na skalę niespotykaną dotychczas w Europie.
2. Największe kolejowe budowle inżynieryjne w Europie na przełomie
wieków
W listopadzie 1994 r. oddano do eksploatacji pierwsze w historii lądowe połączenie Francji z Wyspami Brytyjskimi – tunelem pod kanałem La Manche. Tunel ten, o długości około 38 km, przebiega od terminalu Coquelles na wybrzeżu francuskim do terminalu Folkestone po stronie angielskiej. Połączenie zostało
wykonane w postaci trzech tuneli biegnących równolegle (rys. 1). Dwa skrajne
przeznaczone są dla ruchu kolejowego, zaś środkowy pełni rolę drogi awaryjnej.
Poprzeczne sztolnie umożliwiają wyrównanie ciśnienia atmosferycznego w tunelach. Trasa, której przebieg uzależniony jest od budowy geologicznej, ma liczne
łuki i znaczne pochylenia, schodząc miejscami do głębokości ~40 m poniżej poziomu dna morskiego.
Inną dużą inwestycją infrastrukturalną jest lądowe połączenie Danii ze Szwecją pomiędzy Kopenhagą a Malmő, zwane Öresundbron. Składa się ono z tunelu
podmorskiego długości ponad 4 km, sztucznej wyspy oraz mostu drogowo-kolejowego blisko ośmiokilometrowej długości (rys. 2). Tunel jest konstrukcją wykonaną
z żelbetowych segmentów umieszczonych w rynnie wykopanej w dnie morskim.
Prócz dwóch torów kolejowych poprowadzono nim również dwujezdniowe połączenie drogowe. Sztuczna wyspa (Peberholm) umożliwia przejście trasy z tunelu
na most. Wysoka część mostu jest podwieszona do pylonów o wysokości 204 m.
Pogłębienie cieśniny w rejonie mostu umożliwia przepływanie pod nim pełnomorskich statków. Nowe połączenie Malmö – Kopenhaga przejmuje obecnie ok. 40%
kolejowych przewozów towarowych między Szwecją i kontynentem oraz obsługuje ruch pasażerski euroregionu Öresund.
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Rys. 1. Widok tunelu pod kanałem La Manche i jego przekrój poprzeczny

Rys. 2. Lądowe połączenie Danii ze Szwecją: schemat trasy i widok mostu drogowo-kolejowego [8]

Najnowszym i największym obecnie obiektem infrastruktury kolei jest tunel
św. Gotarda położony na linii łączącej Mediolan z Bazyleą. Jest to najdłuższy i najgłębiej przebiegający tunel Europy. Jego budowa została ukończona w czerwcu
2016 r., a w grudniu rozpocznie się jego normalna eksploatacja. Tunel stanowi
fragment trasy NEAT (Neue Eisenbahn – Alpentransversale), nowego połączenia kolejowego przez Alpy, mającego istotne znaczenie dla ochrony środowiska, a tak-
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że dla skrócenia czasu przejazdu między Szwajcarią i krajami Europy Zachodniej
(rys. 3) [1,5].

Rys. 3. Tunel św. Gotarda jako element kolejowego przejścia przez Alpy

Tunel ten, o długości 57 km, przebiegajacy między miejscowościami Erstfeld
i Biasca, pod masywami Lötschberg i św. Gotarda, składa sie z dwóch równoległych tuneli oraz 176 poprzecznych tuneli technicznych służących do ewakuacji
oraz pomieszczenia urządzeń technicznych (wentylacyjnych i in.) (rys. 4).

Rys. 4. Widok tunelu św. Gotarda
Źródło: Materiały informacyjne Kummler+Matter AG)
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Tunel podzielony jest na siedem sekcji. W sekcji czwartej i piątej umieszczono
stacje techniczne Fado i Sedrun, umożliwiające pociągom zmianę toru. Ta ogromna inwestycja, której realizacja trwała 17 lat, wykonana została kosztem ponad
12 mld franków szwajcarskich. Wymagała wykonania niezwykle trudnych prac
inżynierskich. Drążenie tunelu odbywało się za pomocą tarcz TBM (o średnicy
10 m), a częściowo przy użyciu materiałów wybuchowych. Wydobyto ok. 20 mln
ton materiału skalnego, który częściowo wykorzystywano do produkcji tubingów.
Tunel był drążony jednocześnie z dwóch stron, a połączenie obu części nastąpiło
w roku 2010. O precyzji wykonania robót świadczy fakt, że odchylenie w położeniu końców obu części tuneli w płaszczyźnie pionowej nie przekroczyło 10 mm,
a w poziomej 80 mm. Trasa tunelu przebiega na poziomie nie przekraczającym
500 m w stosunku do poziomu morza, a największe zastosowane pochylenia profilu torów nie przekraczają 12‰. W tunelu ułożono nawierzchnię bezpodsypkową
typu LVT z betonowymi elementami podporowymi z otuliną, zatopionymi w płycie betonowej (rys. 5) [4].

Rys. 5. Widok nawierzchni kolejowej
LVT ułożonej w torach tunelu
św. Gotarda

Nawierzchnię wykonywano na miejscu w tunelu, co wymagało opracowania
i wyprodukowania odpowiednich, wielofunkcyjnych maszyn i urządzeń. Szyny
długości 120 m były dostarczane na miejsce ułożenia i zgrzewane elektrooporowo.
Uzyskano bardzo dużą dokładność robót (np. odchyłki szerokości toru mieściły się
w granicach –0,5 mm +1,5 mm z gradientem szerokości ≤ 0,5 mm).
Przy sterowaniu ruchem w systemie ETCS poziomu 2 przewidziano przejazdy
50 do 80 pociągów pasażerskich na dobę z prędkością do 250 km/godz. Umożliwi
to skrócenie czasu przejazdu z Zurychu do Mediolanu z czterech do dwóch i pół
godziny. Dzięki przepustowości 220–260 pociągów towarowych na dobę, osiągających prędkości do 160 km/godz., możliwe będzie również zwiększenie o 69%
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przewozów towarowych (do 50 mln ton ładunków rocznie) [3]. Możliwy będzie
również transport dużych kontenerów. Dalszą częścią trasy alpejskiej będzie kolejny tunel Ceneri, którego budowę już rozpoczęto.
Warto przypomnieć, że w wyniku szybkiej rozbudowy linii dużych prędkości
powstaje również wiele nowych obiektów kolejowych poza Europą. Szczególnie
szybki rozwój obserwuje się w Chinach, gdzie obecnie jest już w eksploatacji ponad
19 tys. km linii KDP. Powstają liczne obiekty infrastruktury kolejowej, stanowiące
znaczny procent długości linii (rys. 6) [2].

Rys. 6. Estakada na linii dużych prędkości Wuhang – Guangzhou w Chinach (fot. A. Massel)

3. Niektóre kierunki badań oddziaływania dużych prędkości na obiekty
inżynieryjne
Pomimo osiągania coraz większych prędkości handlowych przez pociągi kursujące po liniach KDP (Chiny – 283,4 km/godz., Francja – 271,8 km/godz., Japonia
– 267,4 km/godz., Hiszpania – 259,6 km/godz. [2]) w dalszym ciągu prowadzi się
badania nad wpływem oddziaływań pojazdów na obiekty inżynieryjne, których celem jest sprawdzenie możliwości zwiększenie prędkości jazdy ponad 320 km/godz.
Nadmierne odkształcenia konstrukcji obiektu mogą mieć wpływ na powstawanie pionowych i poziomych odkształceń ułożonego na nim toru, przekroczenia
dopuszczalnych naprężeń w szynach lub pojawienia się drgań pogarszających spokojność jazdy [7].
Przemieszczenia podłużne konstrukcji są następstwem zmian temperatury,
ugięcia i skręcania podpór. Występują również w skutek oddziaływań obciążeń
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eksploatacyjnych, a w przypadku mostów betonowych w następstwie kurczliwości
i pełzania betonu.
Analizując dynamiczne oddziaływania pociągów dużych prędkości na konstrukcję mostu, należy uwzględniać takie zasadnicze czynniki, jak rozpiętość
obiektu, długości linii wpływu ugięcia rozpatrywanej części konstrukcji, częstotliwości drgań własnych całego elementu oraz charakter wzbudzanych drgań, masę
konstrukcji, tłumienie konstrukcyjne oraz sprężystość i tłumienie w nawierzchni,
jak również charakterystyki konstrukcyjne pojazdu oraz stan utrzymania pojazdu
i nawierzchni kolejowej na moście.
Ocena oddziaływań pociągów dużych prędkości na konstrukcje obiektów inżynieryjnych wskazuje, że niezbędne jest ograniczenie wartości:
– strzałki maksymalnego ugięcia konstrukcji,
– kąta obrotu na podporze,
– maksymalnego poprzecznego przemieszczenia oraz skręcenia pomostu.
W przypadku mostów przy prędkości jazdy pociągów przekraczającej 200 km/
godz. wichrowatość pomostu nie może przekraczać 0,5‰, a wichrowatość toru
2,5‰. Ułożenie na moście toru bezstykowego z warstwą podsypki wymaga ograniczenia pionowych przemieszczeń końców pomostu do 3 mm, a w przypadku
bezpośredniego ułożenia toru na konstrukcji mostu – do 1,5 mm. Gdy pionowe
przyśpieszenia pomostu osiągają 0,7–0,8 g, obserwuje się w nawierzchni ułożonej
na moście rozluźnienie warstwy podsypki. Układanie mat sprężystych pomiędzy
warstwą podsypki i pomostem powoduje jedynie nasilenie tego zjawiska.
Natomiast w konstrukcjach bezpodsypkowych już przy niewielkich wartościach sił pionowych występuje rezonans pomostów, prowadzący do zwiększonych
ugięć oraz większych pionowych przyśpieszeń konstrukcji. Jest to przyczyną ograniczenia dopuszczalnych pionowych przyśpieszeń pomostu z warstwą podsypki do
0,35 g, a do przy braku podsypki 0,5 G. Stwierdzono również, że częstotliwość
drgań pomostu nie powinna przekraczać 20 Hz.
Projektowanie mostów przeznaczonych dla linii z ruchem dużej prędkości wymaga wykonywania analiz dynamicznych. Złożoność badań powoduje, że często
najlepszy efekt daje symulacja komputerowa zjawisk związanych z oddziaływaniami pociągu na obiekt. Na przykład, w Austrii wykonuje się obliczenia numeryczne
w celu oceny ryzyka związanego z oddziaływaniami pociągów dużych prędkości na
mosty będące w eksploatacji [9].
Przy analizie dynamicznej mostów linii KDP stosowany jest dla prędkości
jazdy przekraczającej 200 km/godz. model obciążenia pociągami pasażerskimi
HSML (High Speed Load Model). Rozróżnia się przy tym model HSML-A stosowany
w przypadku mostów o rozpiętości do 7 m oraz HSML-B dla mostów z przęsłami
swobodnie podpartymi i rozpiętości przekraczającej 7 m. Wyboru modelu do analizy dokonuje się dla warunków określonych w Eurokodzie według szczegółowego
algorytm postępowania podanego w kartach UIC.
Analizy zmęczeniowej obiektu dokonuje się dla mieszanego ruchu lekkiego
z uwzględnieniem czterech modeli obciążeń przy różnej prędkości przemieszczania
się obciążeń (od 40 m/s do wartości maksymalnej). Ma to na celu określenie dy-
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namicznych charakterystyk mostu i wyznaczenie maksymalnych naprężeń występujących w konstrukcji. Sprawdza się również, czy nie pojawi się rezonans. Ocena
wytrzymałości mostów w warunkach obciążeń dynamicznych wymaga oszacowania naprężeń rozciągających i ściskających oraz wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji przy założeniu co najmniej stuletniego okresu jej pracy.
Połączenie oddziaływania sił podłużnych w wyniku hamowania i rozruchu
pojazdów trakcyjnych, ugięcia pomostu oraz działania sił termicznych może doprowadzać do pojawienia się dodatkowych naprężeń w współpracującym układzie
elementów toru i obiektu. Stawia się warunek, aby pod pionowym obciążeniem
przejeżdżającym pociągiem przemieszczenia poziome toru bezstykowego nie przekraczały 10 mm, a w przypadku dodatkowych oddziaływań sił podłużnych wskutek hamowania lub rozruchu pojazdu – 5 mm.
Jednym z kierunków badań jest również poszukiwanie rozwiązań zmniejszających dodatkową emisję akustyczną w następstwie pobudzenia do drgań konstrukcji mostu podczas przejazdu pociągu. Drgania te, o częstotliwościach w granicach
20–500 Hz, są źródłem dodatkowego hałasu, który sumuje się z hałasem toczenia
się kół po szynach. Ta dodatkowa emisja, w przypadków mostów stalowych może
zwiększać poziom hałasu o ok. 7 dB. Zjawisku temu można zapobiec przez wprowadzenie zmian w konstrukcji mostu, układanie nawierzchni bezpodsypkowych
lub stosowanie mat pod warstwą tłucznia, jak również podkładów z warstwą polimeru na dolnej powierzchni oraz stosowanie przytwierdzeń sprężystych.
Prowadzone są również badania nad sposobami ograniczenia hałasu aerodynamicznego, dominującego w przypadku szybkich pociągów, zwłaszcza związanego
z wjazdem i opuszczaniem tunelu przez pociąg.
Podsumowanie
Zmiany w transporcie wynikające z procesów globalizacji gospodarki i centralizacji usług transportowych znajdują swój wyraz w rozwoju technicznej infrastruktury transportu i stawiają przed inżynierami coraz to nowe wyzwania. Można sądzić, że najbliższa przyszłość to rozwój inteligentnych systemów transportowych,
postępująca standaryzacja i harmonizacja wymagań technicznych oraz nacisk na
skuteczniejszą ochronę środowiska. Należy również oczekiwać rozwoju nowych,
niekonwencjonalnych systemów transportu, wymagających budowy innych niż
obecnie obiektów inżynieryjnych.
Najbliższa przyszłość to dalsza dynamiczna rozbudowa linii dużych prędkości
i stopniowe podnoszenie prędkości jazdy ponad obecne 320 km/godz. Wymaga
to kontynuacji badań nad oddziaływaniami pojazdów na obiekty infrastruktury
i optymalizacją warunków współpracy koła z szyną oraz poszukiwania rozwiązań
ograniczających oddziaływania wibroakustyczne pojazdów szynowych jadących
z dużymi prędkościami.

największe europejskie budowle infrastruktury transportu...

161

Literatura
[1] Germanier N., Die NEAT ist die optimale Lösung für den Güter und
Personenverkehr durch die Schweizer Alpen., ETR Spezial nr 5/2016.
[2] Hartill J., China still out in front. Railway Gazette International nr
7/2015.
[3] Huber P., Der Einbau der Bahntechnik im Gotthard-Basistunnel. ETR
Spezial nr 5/2016.
[4] Laborenz P., Stahl W., Silbermann T., Gottard Base Tunnel completes
LVT installation. Railway Gazette International nr 1/2015.
[5] Malinowski Ł., Najdłuższy i najgłębszy. Wszystko o tunelu Gotarda.
Rynek Kolejowy nr 8-9/2016.
[6] Stiebel D., Die Schallabstrahlung von Eisenbahnbrücken – ein Überblick
über die Erfahrungen bei der Deutschen Bahn. ZEVrail nr 139/2015.
[7] Towpik K., Koleje dużych prędkości – infrastruktura drogi kolejowej.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
[8] Towpik K., Infrastruktura transportu kolejowego. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
[9] Unterweger H., Taras A., Schörghofer A., Tragsicherheit von Bestandsbrücken für neue Hochgeschwindigkeitszüge, EI-Eisenbahningenieur nr
4 i 5/2016.

Nr 3(110)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2016

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI,
ASPEKTY TECHNICZNE I SPOŁECZNE
PRZYKŁAD HYPERLOOP ONE1
Karol Trzoński

Aleksander Ostenda

mgr, Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ul.
Rolna 43, 40 -555 Katowice, e-mail: karoltrzonski@
op.pl

dr, Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40 -555 Katowice, e-mail: aleksander.ostenda@
wst.com.pl

Streszczenie. Niniejszy artykuł ma na celu podjęcie próby przedstawienia Czytelnikowi
nowoczesnej technologii związanej z koleją dużej prędkości na przykładzie projektu Hyperloop One
oraz próby odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób inicjatywy dotyczące kolei dużych prędkości są
odbierane przez opinię publiczną? Na wstępie autorzy przedstawią metodykę badań oraz zaprezentują kilka przykładów funkcjonujących kolei dużych prędkości. Przybliżą projekt Hyperloop One,
nad którym trwają obecnie prace. Zapoznają ze zdaniem opinii publicznej na temat zasadności
realizacji tego projektu. Całość zostanie podsumowana.
Słowa kluczowe: koleje dużych prędkości, Hyperloop One, nowoczesne technologie

1. Wstęp
Zdefiniowanie czasu nie jest łatwe. Każdą wielkość fizyczną można wielokrotnie zmierzyć, ale nie da się zmierzyć dwukrotnie tej samej chwili lub tego samego przedziału czasu. Można stwierdzić, że czas określa kolejność zdarzeń, odstępy
między kolejnymi zdarzeniami oraz informuje jak długo coś się dzieje2.
Czas odgrywa w życiu człowieka coraz większą rolę. Z roku na rok żyje się coraz
szybciej. Presja otoczenia zwiększa tempo życia codziennego. Problem ten dotyczy
przede wszystkim mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Nieustannie przybywa terminów egzaminów, zadań, prac, obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu lub studiami. Pogodzenie życia zawodowego oraz rodzinnego staje
się coraz trudniejsze. Kluczowym zatem staje się odpowiedź na pytanie: co zrobić,
aby zaoszczędzić czas? Albo chociaż uświadomić sobie jak go marnujemy.
Jednym z podstawowych elementów życia pozwalającego na funkcjonowanie
we współczesnej rzeczywistości to potrzeba przemieszczania się. Potrzeba ta generuje stale narastające problemy komunikacji publicznej. Nieprzystosowana lub
1 Wkład autorów w publikację: Trzoński K. 50 %, Ostenda A. 50%
2 https://prezi.com/-ffrhr3lwlmq/czy-naprawde-zyjemy-coraz-szybciej/
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przestarzała infrastruktura komunikacyjna nie nadąża za potrzebami społeczeństwa. Niewielka prędkość środków masowego transportu, ogromne natężenie ruchu prowadzące do korków komunikacyjnych, przestarzałe technologie, to tylko
niektóre przyczyny uniemożliwiające szybką mobilność, co jest jednoznaczne ze
stratą czasu.
Jedną z form rozwiązania wyżej opisanych problemów komunikacyjnych jest
funkcjonująca już w niektórych krajach kolej dużej prędkości. Rewolucją może
stać się projekt Hyperloop One, który obecnie jest w fazie przygotowawczej.
Artykuł przygotowano na podstawie analizy literatury fachowej i publikacji
prasowych oraz socjologicznych metod badawczych, takich jak: ankieta i wywiad
pogłębiony. Badania przeprowadzono wśród studentów i pracowników Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej
w Katowicach, studiujących na kierunku budownictwo.
2. Koleje dużej prędkości – przykłady
Pod pojęciem kolei dużych prędkości rozumiemy wykonywanie przewozów
pasażerskich z prędkościami powyżej 200 km/h. Termin ten należy rozpatrywać
w kontekście całości usługi transportowej i związanej z nią infrastruktury, a nie
tylko do taboru kolejowego. Dlatego też do funkcjonowania kolei dużej prędkości
niezbędne są nie tylko pociągi dużej prędkości, ale przede wszystkim odpowiednie
linie kolejowe, zwykle także dworce kolejowe oraz odrębne systemy biletowe.
Kolej dużych prędkości jest odmianą pasażerskiego transportu kolejowego.
Charakteryzuje się większymi prędkościami przemieszczania, znacznie szybszymi
niż tradycyjny tabor kolejowy. Głównym czynnikiem rozwoju szybkiej kolei jest
i było odwieczne dążenie człowieka do przekraczania barier, łamania ograniczeń
i ustalania nowych rekordów prędkości.
Zakres pojęcia „kolej dużych prędkości” jest bardzo szeroki. Z technicznego
punktu widzenia „szybka kolej” zaczyna się w miejscu, gdzie kończy się kolej „klasyczna”, a więc w sytuacji, gdy mamy do czynienia z prędkością 200-250 km/h.
Jednak dla większości systemów narodowych, kolej konwencjonalnej prędkości
kończy się na prędkości 160 km/h. Odnosząc się do pojęcia „kolei dużych prędkości” w najbardziej sformalizowany sposób, należy stwierdzić, iż wiąże się ono
z prędkością 250 km/h lub większą3.
Zgodnie z danymi na kwiecień 2014 r., światowa konwencjonalna kolej dużych
prędkości obejmuje 29 792 km linii szybkich, 18 356 km w budowie, 34 664 km
linii planowane w ciągu najbliższych kilku lat4.

3 D. Bartoszek, Rola KDP w systemie transportowym. Wywiad z Ignacio Barrónem de Angoitim, Infrastruktura Transportu 5/2011, s. 12-13
4 http://www.uic.org/com/uic-e-news/448/article/conference-on-prospects-of-high?page=thickbox_enews&keep This=true&TB_iframe=true&width=800&height=600

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI, ASPEKTY TECHNICZNE I SPOŁECZNE PRZYKŁAD...

Rys. 1. Koleje dużych prędkości, stan z 2013 roku:
▪ - linie projektowane i budowane, • - linie istniejące

Rys. 2. Koleje dużych prędkości, stan przewidywany w 2025 roku:
▪ - linie projektowane i budowane, • - linie istniejące
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Linie kolei dużych prędkości zazwyczaj można realizować według czterech
głównych typów:5
1. Dedykowany (np. japoński Shinkansen) - gdzie tabor porusza się na specjalnie wydzielonych liniach kolejowych z obsługą wyłącznie szybkich pociągów. System został opracowany, ponieważ istniejące japońskie sieci kolejowe były mocno przeciążone (rozstaw 1067 mm). Shinkansen to pociągi
normalnotorowe (rozstaw 1435 mm).
2. Mieszany szybki (np. francuski TGV) - typ ten obejmuje dedykowane linie,
na których poruszają się tylko szybkie pociągi oraz zmodernizowane linie,
które służą zarówno KDP, jak i konwencjonalnym pociągom.
3. Mieszany konwencjonalny (np. hiszpański AVE) - szybkie pociągi poruszające się na torach o standardowym rozstawie, które służą także pociągom
mniejszych prędkości. Wolniejsze pociągi wyposażone w system przyrządów
zmiany rozstawu osi mogą poruszać się zarówno na torach o standardowym
rozstawie, jak i o szerokim rozstawie, obowiązującym w kolejach Półwyspu
Iberyjskiego.
4. W pełni mieszany - w tym typie, na przykładzie niemieckiego ICE, większość torów jest kompatybilne ze wszystkimi poruszającymi się pociągami,
zarówno szybkimi, jak i towarowymi.
Techniczne specyfikacje interoperacyjności6, odnoszące się do infrastruktury linii dużych prędkości, rozróżniają trzy kategorie linii kolejowych:
– I kategoria są to linie, na których może być prowadzony ruch z prędkością
równą lub przewyższająca 250 km/h,
– II kategoria to linie, które w wyniku modernizacji są dostosowane do rozwijania prędkości 200 km/h,
– III kategoria to nowe lub zmodernizowane linie dużych prędkości, na których istnieją miejscowe ograniczenia prędkości. Ograniczenia te muszą posiadać uzasadnione przyczyny.
Wynikiem poszukiwania nowych systemów transportowych jest kolej magnetyczna. Kolej, gdzie występuje brak kontaktu pojazdu z torem. Dzieje się tak dzięki
unoszeniu elektromagnetycznemu, które jest realizowane przez odpychanie się lub
przyciąganie bardzo silnych magnesów stałych lub elektromagnesów ułożonych
w torze i umieszczonych w pojeździe. Układ ten zapewnia również stabilizację
poziomą pojazdu, nadając kierunek zgodny z rozmieszczeniem elektromagnesów7.
W porównaniu do konwencjonalnych pociągów kolej magnetyczna charakteryzuje się:
– bezdotykowym systemem transportu zasilanego elektrycznie. Zazwyczaj
jest pozbawiony kół, łożysk i osi typowych dla konwencjonalnej kolei;

5 B. Feigenbaum, High-Speed Rail in Europe and Asia: Lessons for the United States, Reason Foundation 2013
6 K. Towpik, Specyfika projektowania, eksploatacji oraz utrzymania dróg kolejowych dużych prędkości
(KDP), Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Maj – Czerwiec 2013, s.88-91, HS TSI Infrastruktura.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2008, L. 77, t. 51, z 19 marca, s.1-105
7 K. Kłosek, MAGLEV – kolej wielkich prędkości, Infrastruktura Transportu 1/2008, s.65-75
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– teoretycznie umożliwia uzyskanie większej prędkość niż kolej konwencjonalna, jednakże eksperymentalne pociągi konwencjonalne zbliżają się do
rekordów ustalonych przez kolej elektromagnetyczną;
– brakiem zużycia elementów mechanicznych. W tradycyjnej kolei zużycie
mechaniczne, kół, szyn itp., rośnie wykładniczo wraz prędkością 8;
– niewielkim wpływem na warunki atmosferyczne. Szczególnie na układ hamowania, ze względu na odmienną zasadę jego działania;
– niestandardowym torem, w dodatku istniejąca infrastruktura nie jest ze
sobą kompatybilna;
– sposobem napędzania, który cechuje się większą skutecznością napędu niż
kolej konwencjonalna. Wyeliminowano opory toczenia, jednakże jednocześnie pojawił się opór przyciągania elektromagnetycznego. Pomimo to opory
poruszania się pociągu są mniejsze9;
– wyposażeniem w ciężkie magnesy lub elektromagnesy. Szacuje się, że potrzebna moc elektryczna do zasilania elektromagnesów, to 1-2 kW na tonę
pociągu. Stąd 50-tonowy Transrapid, który dodatkowo może podnieść
20 ton, szacunkowo zużywa 70-140 kW;
– napędem, gdzie system musi być rozproszony po całym pojeździe, takie rozwiązanie stosuje się coraz częściej także w przypadku konwencjonalnych
elektrycznych zespołach trakcyjnych;
– niższą emisją hałasu niż konwencjonalny pociąg, rozwijający równorzędną
prędkość, jednakże stwierdzono, że hałas jest bardziej dotkliwy. Badania
dowodzą, że hałas odczuwalny jako dotkliwy, jest w przypadku pociągów
konwencjonalnych o 5-10 dB wyższy10.
– hamulcami posiadającymi wyższą sprawność, gdyż proces hamowania wynika z oddziaływań elektromagnetycznych, a nie mechanicznych;
– systemem sterowania ruchem w przypadku kolei magnetycznej nie są żadnym kompromisem pomiędzy istniejącymi standardami a funkcjonalnością,
jak to jest w przypadku kolei konwencjonalnej. Wynika to z faktu, że systemy sterowania nie muszą być kompatybilne z jakąkolwiek inną linią;
– układem geometrycznym, który może być projektowany i wykonany jako
linia jedno- lub dwutorowa. Geometria trasy posiada znacznie mniejsze promienie łuków poziomych (w przypadku systemu Transrapid, dla założonej
prędkości 300 km/h jest to łuk o promieniu 2300 m, w porównaniu z promieniami 3200 – 7000 m na kolejach tradycyjnych) oraz pochylenia do
10% (do 4% w przypadku klasycznej kolei).
Jak wynika z powyższego, kolej elektromagnetyczna oferuje wiele korzyści.
Jednakże koszt realizacji oraz stopień komplikacji technologicznej powodują, że
aktualnie uruchomione są dwa systemy tego rodzaju transportu.
8 Maglev Technology Explained. North American Maglev Transport Institute. 1 January 2011
9 http://www.transrapid.de/cgi-tdb/en/basics.prg?session=9be8fa13451ed8b9&a_no=47
10 J. Voos, Annoyance caused by the sounds of a magnetic levitation train, The Journal of the Acoustical Society of America 115 (4), 2004 : pp 1597–1608, http://en.wikipedia.org/wiki/Maglev
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Bardzo ważną zaletą kolei dużych prędkości jest zapewnienie szybkiego transportu pomiędzy centrami miast. Pokonywanie dużych odległości koleją jest bardzo
wygodne i bardziej komfortowe niż podróż samolotem. Pociąg zapewnia swobodę
poruszania się po jego wnętrzu, dostęp do restauracji, sieci elektrycznej, a coraz
częściej również dostęp do szybkiego internetu. To tylko niektóre z aspektów, które sprawiają, że ten środek transportu może wygrywać z transportem lotniczym.
Nawet w miastach, w których lotnisko znajduje się stosunkowo blisko centrum
(np. Warszawa), łączny czas podróży może nierzadko oscylować w granicach czasu
podróży pociągiem dużych prędkości. Do czasu podróży samolotem musimy doliczyć dojazd do lotniska, konieczność zgłoszenia się do odprawy i samą odprawę.
3. Hypreloop One – rewolucyjne rozwiązanie
W celu przemieszczania się wybieramy różne środki transportu. W zależności
od jego rodzaju i pokonywanego dystansu nasz czas podróży będzie różny. Krótkie
odcinki lepiej pokonywać szybkim pociągiem niż samolotem. Ten drugi porusza
się wprawdzie szybciej, ale za to tracimy sporo czasu na dojazd na lotnisko i odprawę. Kolej ma tę przewagę, że dworce z reguły mieszczą się w centrach miast.
Wadą natomiast jest to, iż nawet tzw. szybkie koleje poruszają się ze stosunkowo
niewielką prędkością w odniesieniu do transportu lotniczego.
Wprawdzie rekordy prędkości pociągów mogą wzbudzać wyobraźnię, jednak
ich rzeczywista prędkość jest od tych rekordów znacznie niższa. Przykładowo:
1. Japonia: rekordowa prędkość 603 km/h, dopuszczalna prędkość 320 km/h;
2. Korea Południowa: rekordowa prędkość 421 km/h, dopuszczalna prędkość
300 km/h;
3. Chiny: rekordowa prędkość 501 km/h, dopuszczalna prędkość 350 km/h;
4. Francja: rekordowa prędkość 575 km/h, dopuszczalna prędkość 320 km/h11.
Hyperloop One to innowacyjny środek transportu pasażerskiego, który jest
swoistą hybrydą samolotu i szybkiego pociągu. Hyperloop łączy zalety samolotu
i pociągu, a jednocześnie pozwala uniknąć ich wad. System transportowy Hyperloop ma zostać w całości umieszczony na słupach – niczym starożytne akwedukty.
W długiej rurze będą się poruszały pojedyncze kapsuły z prędkością ponaddźwiękową - około 1200 km/h.
Technologia zapowiada się bardzo interesująco. Umożliwia uzyskanie nie tylko
dużych prędkości, ale także bezpieczeństwo. Pod względem bezpieczeństwa system wydaje się być niemal niezawodny.
Kapsuły znajdowałyby się na magnetycznych płozach ze stopu wykorzystywanego przez amerykańskie przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego - Space X (odpornego na wysokie temperatury). Dzięki umieszczonych w kapsułach pompach
oraz otworach w płozach pod kabinami tworzyłby się rodzaj poduszki powietrznej,
dzięki której pojazd by lewitował. Również w przypadku awarii zasilania pojazd
11 http://www.goeuro.pl/pociagi/kolej-duzych-predkosci
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nadal by lewitował, a dopiero po osiągnięciu prędkości minimalnej urządzenie dotknęłoby konstrukcji12.
Idea poruszania się polega na tym, że każda kapsuła ma kompresor, który zasysa powietrze z przodu pojazdu i przepompowuje je do tyłu, a także w mniejszym
stopniu na boki. To napędza kapsułę i tworzy rodzaj poduszki powietrznej, w której się ta unosi.
Hyperloop nie będzie wymagał dodatkowej energii, gdyż na szczycie tunelu
będą znajdować się panele słoneczne, które dostarczą więcej energii niż faktycznie
będzie potrzebne. Jak widać, Hyperloop ma osiągać ogromne prędkości, dzięki
zredukowaniu w zasadzie do zera tarcia oraz oporów powietrza i przeciwdziałaniu
ziemskiej grawitacji. Pomoże w tym również opływowy kształt kapsuły13. Każda
kapsuła ma pomieścić 28 osób.
W kapsułach pasażerowie będą podróżować w pozycji półleżącej, przypięci pasami do swoich foteli. Podczas jazdy nie będzie możliwości poruszania się po kapsule. By oszczędzić pasażerom klaustrofobicznych odczuć, ich uwagę ma zajmować
rozbudowany system rozrywki, na ścianach mają być wyświetlane prezentacje.

Rys. 3. Szkice kapsuł Hyperloop One

12 http://gadzetomania.pl/2949,hyperloop-bez-tajemnic-elon-musk-opublikowal-szczegoly-systemutransportu
13 http://www.spidersweb.pl/2015/06/hyperloop-problemy.html
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Rys. 4. Schemat kapsuły pasażerskiej

Istotne jest to, iż Hyperloop może być zasilany w całości energią słoneczną,
w przeciwieństwie dla energochłonnych kolei konwencjonalnych, jak i transportu
lotniczego.

Rys. 5. Trasa Hyperloop One na palach, zasilanie panelami słonecznymi

Pomysłodawca projektu Hyperloop One, miliarder Elon Musk, policzył – na
przykładzie połączenia Los Angeles i San Francisco – że wprowadzenie w życie
tego rewolucyjnego rozwiązania w transporcie publicznym, powinno być tańsze
niż budowa konwencjonalnej szybkiej kolei łączącej oba te miasta.
Pomysł amerykańskiego miliardera na super szybki transport chcą skopiować
Rosjanie. Opracowywany w Rosji projekt zakłada budowę magistrali łączącej zachód Rosji z Dalekim Wschodem i południe z północą. Pierwszy odcinek ma połączyć bałtyckie porty z terminalami Moskwy. W odróżnieniu od Amerykanów,
Rosjanie w pierwszej kolejności pracują nad systemem transportu towarowego14.
I chociaż krytycy twierdzą, że zbudowanie sieci takich połączeń będzie astrono14 http://www.rp.pl/Transport/305219952-Rosjanie-tworza-swoj-Hyperloop.html
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micznie drogie, to wydaje się, że ludzka potrzeba zaoszczędzenia czasu stanowić
będzie siłę napędową do realizacji i wdrożenia projektu Hyperloop w życie.
4. Analiza badań
Do celów niniejszej publikacji przeprowadzono badania (ankiety15) wśród 102
studentów Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w Wyższej
Szkoły Technicznej w Katowicach, studiujących kierunek budownictwo na studiach niestacjonarnych. Wśród respondentów było 23 studentów ze specjalnością
drogi kolejowe, prowadzonej w ramach w/w kierunku budownictwo.
Ankieta zawierała 27 pytań, w tym 18 pytań skategoryzowanych oraz 9 pytań
otwartych. W metryczce zadano 9 pytań pozwalających na poznanie głównych
cech respondentów. Ankieta miała charakter anonimowy.
Pytania dotyczyły preferowanego środka transportu, czasu podróży, pokonywanej odległości, częstotliwości przejazdów oraz rodzaju i kosztów biletu. Ponadto
ocenie została poddana istniejąca infrastruktura, przekładająca się na czas przejazdu, komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. Skoncentrowano się na transporcie kolejowym, dodatkowo poproszono respondentów, aby wyrazili swoje opinie na temat
działających kolei dużych prędkości oraz wizji środków transportu publicznego,
przede wszystkim kolei, w najbliższej przyszłości. Najistotniejsze pytania dla niniejszego opracowania dotyczyły projektu Hyperloop One (przed badaniem w/w
projekt został respondentom przedstawiony).
W metryczce pytano o płeć, wiek, wykształcenie, kierunek studiów, miejsce
zamieszkania i zawód.
Omówiona ankieta stanowi narzędzie badawcze pozwalające na poznanie opinii
studentów na temat środków transportu publicznego, przede wszystkim transportu kolejowego, kolei dużych prędkości oraz projektu Hyperloop One.
Ponadto, przeprowadzono wywiad z kierownikiem kierunku budownictwo.
Scenariusz wywiadu oparto na 20 pytaniach, które stanowią materiał uzupełniający do badań ankietowych. Uznano, że z racji swojego doświadczenia, jako wieloletni pracownik branży kolejowej oraz wykładowca akademicki, posiada większy
zasób wiedzy na analizowany temat, niż pozostali respondenci. Za prof. Jackiem
Wodzem: ekspertem jest każdy, kto ze względu na własną pozycję i możliwości posiadania
informacji może dostarczyć tych informacji, pod warunkiem, że z treści wywiadu wynika,
że nie jest on wyłącznie formalnie spełniającym swe funkcje, a faktycznie posiada więcej
informacji niż przeciętny człowiek16.
15 Głównym celem ankiety było zebranie opinii studentów dotyczących środków transportu publicznego
(przede wszystkim kolei), kolei szybkich prędkości oraz projektu Hyperloop One. Pytania ankietowe dotyczyły wyboru środka transportu, motywacji podróży oceny stanu istniejącego komunikacji publicznej i
problemów związanych z mobilnością lub transportem. Ponadto ankieta umożliwiła wyrażenie opinii na
temat kierunków rozwoju transportu, komunikacji i mobilności szynowej.
16 J. Wódz, Z zagadnień organizacji życia społecznego w osiedlach, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1982,
s. 14
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Analizę wyników badań rozpoczęto od charakterystyki populacji objętej badaniami, mając na uwadze zmienne społeczno-demograficzne, takie jak: płeć, wiek,
wykształcenie, grupę zawodową oraz miejsce zamieszkania.
Ogółem badaniu poddano 102 studentów studiów niestacjonarnych, wszyscy
pracujący, (respondenci zostali wyselekcjonowani w ten sposób, aby ich miejsce
zamieszkania i miejsce pracy dzieliło co najmniej 25 km) z czego 23 badanych
to kobiety, a 79 to mężczyźni. Najwięcej respondentów – 43 - jest w przedziale
wiekowym 21-30 lat, między 31 a 40 rokiem życia na pytania odpowiadało 31
osób, w wieku 41-50 lat 27 osób, najstarszy badany (jedna osoba) przekroczył 60
rok życia.
Odpowiadając na pytanie: Jakiego środka transportu Pan/Pani używa do codziennego przemieszczania się do miejsca pracy? Większość wskazała na samochód prywatny lub służbowy, jako alternatywa najczęściej pojawiała się kolej. Respondenci są
gotowi przesiąść się z samochodu na pociąg, jednak pod pewnymi warunkami.
Najistotniejsze to: poprawa komfortu jazdy, poprawa bezpieczeństwa, możliwość
zaparkowania pojazdu w okolicach przystanku kolejowego, zwiększenie częstotliwości kursów w godzinach szczytu oraz skrócenie czasu przejazdu. Cenę biletu
jednorazowego uznano za zbyt wygórowaną, natomiast cenę biletu miesięcznego
w większości zaakceptowano.
W pytaniu o wybór środka transportu w celu odbycia podróży służbowej do
miejscowości oddalonej o więcej niż 200 km, kolejność była odwrotna. Większość
odpowiadających na pytania wskazała na pociąg, samochód uplasował na drugim
miejscu. Podróż służbową rozpatrzono w dwóch wariantach: pociągami pospiesznymi lub pociągami Intercity. W pierwszym przypadku wskazano podobne mankamenty jak powyżej, podróżując pociągiem Intercity jedynie cena biletu została
odebrana jako zbyt wysoka, chociaż odnotowano, iż w ostatnich miesiącach organizowano liczne promocje.
Respondenci pozytywnie wypowiadali się o kolejach dużej prędkości, z których korzystali poza granicami Polski. Widzieli w tym rozwiązaniu alternatywę dla
podróży samolotem (jednak tylko w na pewnych odcinkach). Uznano, że krótka
lista miejscowości zapewniająca odpowiedni dostęp do infrastruktury pozwalającej
na możliwość podróżowania koleją dużych prędkości, znacznie ogranicza ofertę
połączeń.
Przed podjęciem czynności badawczych, przedstawiono respondentom projekt
Hyperloop One. Mimo zapewnień inwestora o szybkiej realizacji projektu, respondenci odnieśli się do przedsięwzięcia sceptycznie. Przeważali zwolennicy stworzenia infrastruktury pozwalającej na podróżowanie w Polsce kolejami dużych prędkości (najczęściej wymieniano kolej magnetyczną Maglev) niż niepewny, zdaniem
pytanych, Hyperloop One.
Podsumowując, respondenci zauważyli braki w infrastrukturze kolejowej, zarówno tej lokalnej, jak również interregionalnej i międzynarodowej. Preferowane
są rozwiązania już sprawdzone, funkcjonujące w innych krajach, od tych będących
obecnie w fazie testowej. Kolej odpowiednio rozbudowana i spełniająca wyżej
wymienione warunki jest dobrze rokującym środkiem transportu publicznego,
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będącego alternatywą dla samochodów (przemieszczanie się na krótszych
odcinkach) oraz samolotu (przemieszczanie się na dalszych trasach).
5. Zakończenie
Wartość czasu, mająca coraz większe znaczenie dla współczesnego społeczeństwa, jest zależna od wielu czynników, między innymi sytuacji rodzinnej, wykonywanego zawodu i przychodów. Postrzegana może być z punktu widzenia pracownika, pracodawcy i konsumenta. W kontekście podróży związana jest z jej
charakterem i celem. Czas podróży służbowej jest najważniejszą jej cechą, przed
komfortem, ceną i rodzajem środka transportu. Dostrzegalny jest związek rozwoju
gospodarczego z motywacją ekonomiczną w zachowaniu użytkowników systemów
transportowych. Koszty czasu podróży stanowią obowiązkową kategorię jaka
uwzględniana jest w projektach inwestycyjnych. Istnienie kolei dużych prędkości
zmieniło kryterium podróży: odległość została zastąpiona czasem trwania podróży.
Określenia funkcjonujące nadal, np. w Polsce (Poznań jest 300 km od Warszawy),
nie jest używane we Francji, gdzie używa się określeń związanych z długością czasu
podróży pociągiem TGV (do Lyonu jest 2 godz. z Paryża).
Na podstawie wartości czasu zaoszczędzonego przez wielu podróżujących można obliczyć ogólne korzyści mające wymiar społeczny17.
Rozbudowa sieci linii dużych prędkości w wielu krajach wskazuje, że kolej
staje się w wewnątrzkrajowych przewozach pasażerskich zwycięzcą w konkurencji z transportem lotniczym. Obecnie walka trwa o połączenia międzynarodowe,
w których projekt Hyperloop One może stać się rewolucyjny. Cena przejazdu, bezpieczeństwo podróży oraz czas wdrożenia projektu będą decydujące o powodzeniu
całego przedsięwzięcia.
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Streszczenie. W dobie dynamicznych zmian w obszarze kolejnictwa polskiego, charakteryzujących się wzrostem intensywności inwestycji na rynku kolejowym, istotne stają się zagadnienia
ryzyka inwestycji. W publikacji zostały przedstawione wybrane problemy analizy ryzyka oraz metody identyfikacji zagrożeń dotyczących inwestycji począwszy od fazy projektowania a skończywszy
na procesie wdrożenia. Jako podstawę rozważań przyjęto odniesienia do metody RAMS.
Słowa kluczowe: ryzyko, inwestycje kolejowe, system srk.

1. Wprowadzenie
Aktualnie, w warunkach dynamicznie, zmieniających się uwarunkowań politycznych i gospodarczych, podejmowanie decyzji inwestycyjnych i realizacja inwestycji są
nierozłącznie powiązane z ryzykiem. Analizując zagadnienie ryzyka w inwestycjach
nieodzownym staje się określenie pojęcia ryzyka. Ryzyko może odnosić się nie tylko
do procesów inwestycyjnych, ale także do badań naukowych, gospodarki, transportu, procesów przemysłowych i wielu innych dziedzin. Celem analizy ryzyka procesu
inwestycyjnego jest ocena możliwości poniesienia straty lub nie osiągnięcia zamierzonego efektu. Interesującą definicję ryzyka podaje autor [9] definiując ryzyko jako
możliwość pojawienia się strat (szkód) w rozważanym systemie człowiek-technika-otoczenie w czasie funkcjonowania tego systemu. W szczególności podjęcie jakiejkolwiek decyzji w obszarze transportu kolejowego, wiąże się z określonym ryzykiem.
Powyższe rozumienie ryzyka nie jest jednak wystarczające do przeprowadzenia pełnej analizy rentowności inwestycji, jak i do podejmowania optymalnych
decyzji. Pojęcie ryzyka można rozszerzyć jako możliwości wystąpienia wielu wzajemnie wykluczających się wyników (efektów) rzeczowych podjętej decyzji, przy
równoczesnej możliwości określenia dla każdego wyniku jego wartości finansowej
i prawdopodobieństwa wystąpienia każdego efektu rzeczowego. W przypadku
inwestycji kolejowej nadrzędnym czynnikiem staje się bezpieczeństwo systemu,
konstrukcji inżynierskiej lub systemu zarządzania i eksploatacji.
1
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Złożona problematyka oceny ryzyka oraz jego znaczenia podczas dokonywania
analizy projektów inwestycyjnych zdecydowała o podjęciu rozważeń tych zagadnień.
2. Dokumenty prawne
Podejście do bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce i w Europie
ulega znaczącej modyfikacji. Zmiany te zostały zainicjowane w 2004 r. zapisami
dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei [2]. Dyrektywa wskazuje, że wszyscy
operatorzy systemów kolejowych, zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi powinni ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu, każdy
w swoim zakresie. Problematyka ta jest nowa dla sektora kolejowego i powoduje
wiele nieporozumień natury interpretacyjnej, w szczególności, z tego powodu, że
dotyczy styku nauk technicznych i nauk o zarządzaniu.
Przy realizacji inwestycji kolejowych obejmujących systemy srk wykonawcy są
zobligowani do przestrzegania wymagań wielu dokumentów prawnych tj. norm,
rozporządzeń czy też technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI). Wszystkie wymagania pośrednio bądź bezpośrednio mają na celu podniesienie poziomu
bezpieczeństwa systemów w ramach realizacji danej inwestycji.
Bezpieczeństwo każdego systemu opiera się przede wszystkim na odpowiedniej
dokumentacji dla tego systemu. W związku z wejściem Polski do struktur unijnych w obszarze bezpieczeństwa obowiązujące stały się normy oznaczone odpowiednio: PN-EN 50126 [3], PN-EN 50128 [5] oraz PN-EN 50129 [4]. W normie [3] określono niezawodność, gotowość, dostępność i bezpieczeństwo (RAMS –
ang. Reliability, Availability, Maintainability and Safety), jako proces oparty o cykl
życia systemu (ang. system life-cycle). W procesie tym zdefiniowano poszczególne
etapy systemu i procedury związane z zatwierdzaniem przed przejściem do następnego etapu. (specyfikacja wymagań, projekt, implementacja, itp.). Norma [5]
określa procedury i wymagania techniczne dotyczące projektowania oprogramowania bezpiecznego systemu elektronicznego sterowania i zabezpieczenia na kolei.
Należy stwierdzić, że norma ta nie jest w pełni obligatoryjna. Norma [4] definiuje
wymagania dotyczące projektowania, testowania, odbioru i zatwierdzania elektronicznych systemów, podsystemów i urządzeń sygnalizacji związanych z bezpieczeństwem w zastosowaniach kolejowych. Koncepcja bezpiecznych systemów
komputerowych stosowanych w kolejnictwie zakłada bardzo niską intensywność
usterek, co przy całkowitej niezależności kanałów przetwarzania (2 lub 3) gwarantuje znikome prawdopodobieństwo wystąpienia usterki podwójnej lub wielokrotnej – decydującej o uszkodzeniu katastroficznym (krytycznym). Proces projektowania, produkcji, wdrażania i eksploatacji komputerowych systemów srk ze
względu na złożoność oraz spełnianie warunków bezpieczeństwa, przy zachowaniu
warunków integralności struktury sprzętu i oprogramowania, SIL 4 wymaga stosowania szczególnych zasad i procedur. W obszarze wiedzy odnoszącej się do tego
procesu istnieje szereg różnych standardów wypracowanych przez poszczególne
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ośrodki, środowiska naukowe i przemysłowe, które tworzą własne standardy i nie
spełniają wzajemnych warunków kompatybilności. Niezależnie od indywidualnie
wypracowanych metod proces budowy systemu srk może przebiegać metodycznie
w oparciu o zalecany schemat zwany cyklem V [6] z uwzględnieniem założeń
analizy RAMS [3]. Przykład schematu V przedstawia rys. 1. Schemat uwzględnia
poziom SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) i paralelne odniesienie do analizy ryzyka.
Kolejnym dokumentem, którego wymagania muszą być spełnione przez wykonawców inwestycji obejmujących systemy sterowania i kierowania ruchem jest
Rozporządzenie 402/2013 [8]. W Europie wprowadzane są metody i narzędzia,
których celem jest budowanie jednolitego podejścia do kwestii bezpieczeństwa na
kolei wśród państw członkowskich. Jednym z takich narzędzi jest wspólna metoda
bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka (CSM-RA), która (metoda) opisuje
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) [8], obowiązujące od 21 maja 2015 r.

Rys. 1. Schemat procesu zabudowy systemu ETCS w oparciu o cykl V
Źródło: [6]

Podstawą opracowania wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka, była potrzeba zharmonizowania na poziomie Unii Europejskiej
metod stosowanych przez podmioty kolejowe uczestniczące w rozwoju i eksploata-
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cji systemu kolejowego w celu identyfikacji ryzyka i zarządzania nim oraz metod
wykazywania zgodności systemu kolejowego z wymogami bezpieczeństwa.
Zgodnie z przyjętą wspólną metodą bezpieczeństwa, podmiot wprowadzający
zmianę w systemie kolejowym jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny, czy
dana zmiana ma wpływ na bezpieczeństwo, a w dalszej kolejności, czy ma ona charakter zmiany znaczącej. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria wskazane
w rozporządzeniu [8].
3. Analiza ryzyka w procesach inwestycyjnych
Ocena ryzyka staje się istotnym elementem całego procesu inwestycyjnego.
Gdyby ryzyko nie istniało, zyski z inwestycji byłyby minimalne bądź zerowe. Z reguły inwestycje bardziej ryzykowne mogą przynieść potencjalnie większy zwrot,
co jest oczywistą zachętą dla potencjalnego inwestora. Przedsiębiorstwa w zależności od nastawienia do ryzyka, a także kalkulacji potencjalnych korzyści związanych
z działalnością inwestycyjną decydują o podjęciu bądź odrzuceniu danego projektu
inwestycyjnego. W związku z tym analiza ryzyka powinna stanowić istotną część
rachunku efektywności inwestycji.

Rys. 2. Cykl zarządzania ryzykiem
Źródło: opracowanie na podstawie [1]
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Analiza ryzyka jest istotnym elementem projektowania, produkcji czy też eksploatacji urządzeń technicznych. Zapisy pojawiające się w niektórych normach dotyczących urządzeń i systemów srk, szczególnie związanych z bezpieczeństwem,
nakładają wręcz na zespoły projektujące i producentów urządzeń obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka. Zgodnie z normą PN-EN 50126 [3], w której pokazany jest cykl życia systemu (np. systemu srk), analiza ryzyka jest niezbędnym
i istotnym elementem horyzontu cyklu życia systemu.
Analiza ryzyka projektu inwestycyjnego powinna obejmować trzy sfery. Pierwsza to badanie ryzyka wstępnego projektu (studium wykonalności), który obejmuje również koszty projektu oraz koszt kapitału. Drugim etapem jest badanie ryzyka na etapie wybranego już projektu, natomiast trzecim etapem jest ocena ryzyka
na etapie zabudowy czy też realizacji danej inwestycji. Racjonalizacja podejścia do
ryzyka i optymalizacja wielkości ryzyka wymaga przeprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem. Przykład procesu zarządzania ryzykiem został przedstawiony na
rys. 2. Istotnym przykładem zarządzania ryzykiem technicznym i operacyjnym
jest np. procedura SMS-PR-02 [7]
4. Metody oceny ryzyka
Obecnie istnieją i są stosowane różne metody analizy ryzyka. Wybór metody
jest uwarunkowany odniesieniem do systemu, dla którego zostanie przeprowadzona analiza ryzyka, a także od istotności i znaczenia inwestycji oraz od etapu realizacji. W praktyce występuje zbiór metod analizy ryzyka. Metody te, ujęte w pewien
schemat strukturalny zostały przedstawione na rys. 3. Wyszczególnione metody
mogą zostać także uzupełnione dodatkowo takimi metodami jak:
– analiza drzewa niezdatności,
– badania zagrożeń i gotowości operacyjnej,
– analiza niezawodności człowieka,
– metoda delhijska,
– symulacja Monte-Carlo i inne metody symulacyjne,
– przegląd danych w retrospekcji,
– ocena wielokryterialna.
Interesującym rozwiązaniem jest metoda wielokryterialna uwzględniająca
i syntetyzująca oceny szeregu innych metod szczegółowych. Dla każdej z inwestycji należałoby dobrać odpowiednią metodę analizy ryzyka, która w najlepszy
sposób opisywałaby występujące ryzyko. Dobór metody analizy ryzyka zależy od
wielu różnorodnych czynników charakteryzujących inwestora, a także specyfiki
samej inwestycji.
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Rys. 3. Model badań bezpieczeństwa transportu kolejowego
Źródło: [6]

Decydenci mają indywidualną skłonność do podejmowania ryzyka, określoną wiedzę, umiejętności, doświadczenie, co wpływa na sposób, w jakiej oceniane
i analizowane jest ryzyko. Przykłady zastosowania wybranych metod analizy ryzyka należące do różnych zakresów stosowalności zostały przedstawione w tab. 1.
Tab. 1. Zakres stosowalności wybranych metod analizy ryzyka

Metody analizy ryzyka

Zakres stosowalności
Ocena na
etapie studium
wykonalności

Ocena
na etapie
projektu

Ocena
na etapie
zabudowy

Ocena
w okresie
eksploatacji

Ocena
czynników
ludzkich

Ocena
niezawodności
urządzeń

Analiza drzewa
zdarzeń

X

X

X

X

X

X
--

Analiza FMEA

X

--

--

X

X

Analiza HAZOP

X

X

X

X

--

--

Analiza drzewa
niezdatności

--

--

--

X

--

X

Analiza
niezawodności
człowieka

--

--

--

--

X

--

Metoda delhijska

X

X

X

X

--

--

Symulacja MonteCarlo

X

X

X

X

--

X

Przegląd danych
w retrospekcji

X

X

X

X

X

X

Analiza RAMS

X

--

--

--

--

X

Ocena
wielokryterialna

X

X

X

X

X

--

Źródło: opracowanie własne
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5. Podsumowanie
Proces modernizacji zaczynając od dokumentacji przetargowej po uzyskanie
certyfikatów WE i dopuszczenia do eksploatacji jest procesem złożonym, a stosowanie zobiektywizowanych metod standaryzujących precyzyjne rozwiązywanie
problemów wspomagających inwestycje będzie istotny dla skrócenia czasu wdrożenia nowych systemów automatyzacji, kierowania i sterowania ruchem w transporcie kolejowym.
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Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Sabina Puławska-Obiedowska

COMPETITIVENESS OF SUBURBAN RAILWAY:
A CASE STUDY OF THE KRAKOW– WIELICZKA LINE
Summary. Nowadays, agglomeration areas are facing many problems, including transport issues, related to the suburbanization process and increasing mobility of the agglomeration inhabitants. Growing road congestion and its effects is
a challenge for the local transport organizers to create solutions that will be able
to compete with the continuously increasing usage of individual transport in travelling. The great role in this regard plays highly competitive and efficient public
transport services, particularly suburban railway network. The article describes
the factors influencing competition of rail connection within the agglomeration
transport system, on example of Krakow – Wieliczka corridor. In the first part of
the article the current transport services offer characteristics has been presented,
in comparison to the characteristics of trips by car. In the second part of the article, authors presented the hierarchy of the factors affecting the competitiveness
of rail service together with passenger modal shift preferences. This analysis has
been prepared on the basis of the survey study conducted among passengers of rail
connection rail link operating in the analyzed transport corridor.
Keywords: suburban railway, urban transport, transportation in agglomeration, public transport service offer, competitiveness of transport modes
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Juliusz Engelhardt

METHODICAL BASIS FOR COMPARATIVE ANALYSIS
OF ECONOMIC EFFICIENCY FOR PURCHASING
ROLLING STOCK
Summary: The rules of economic efficiency analysis of investment projects
in railway companies in the field of rolling stock purchasing have been described
in the paper. The proper methods in this area are methods that belong to CBA
methods, but it is worth stressing that NPV method is the basic sub-method here
and it should be complemented by counting internal return rate IRR and CBR
coefficient. The net present value NPV is applied for concrete efficiency counting
of rolling stock purchasing and it is recommended due to this method to apply
well-known in the world methodology of Life Cycle Cost Analysis. Any analysis of
investment efficiency for rolling stock purchase should be carried out in alternative
(at least two variants), for periods of at least 25-30 years, taking into account three
levels of computing namely: from the point of view of railway operator, from the
point of view of the entire of railway transportation system, from the point of view
of the whole economy and society.
Keywords: rolling stock, NPV method, Life Cycle Cost Analysis

Magdalena Garlikowska, Krzysztof Ochociński, Piotr Gondek

PASSENGER SAFETY AT RAILWAY STATIONS
IN POLAND
Summary. Passenger safety at the polish railway stations has been visibly improved in the last years. This is contribution of the PKP S.A. Group, which undertakes many actions in the trains and at railway stations, in order to make travelers
feel safety. For this purpose PKP works closely with other departments and companies on the market. In the paper the policy of PKP Group towards passenger
safety was discussed and numerous actions and means in this area were listed. In
the paper issues related to people subjective feeling of the safety at railway stations were also presented. Sources of uncertainty and factors influencing on these
individual feelings were described. In the last part of paper safety of people with
disabilities was dedicated. Very intensive policy related to railway station modernizations is intended due to improve conditions of the passenger service. Desirable
situation is, that railway stations are available for everyone.
Key words: safety, railway stations, passenger, traveler
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Igor Gisterek

PROPOSAL OF TRAMWAY INFRASTRUCTURE
IMPROVEMENTS IN WROCŁAW
Summary. Due to the fact that author participate in Council for Mobility
which is an advisory body for the President of Wroclaw, the author had a chance
to become acquainted with current needs of tramway transportation service. This
paper brings proposals of answers to some of the issues that can be handled in
relatively easy way. Some of these, as high speed turnouts or turnout crossings
equipped with deep grooves are known abroad for decades, some however, as the
device for reducing platform gap, are at experimental stage. In the paper characteristic features of chosen solutions are described, their range of use is proposed
and expected impact on tram transport functioning is estimated.
Keywords: urban rail transport, tramway, platform, turnout

Radosław Gleba, Sławomir Grulkowski, Dariusz Szczepiński, Jerzy Zariczny

SIGNIFICANCE OF THE OF TRAFFIC ANALYSIS
IN THE OPTIMIZATION PROCESS OF RAILWAY
INFRASTRUCTURE INVESTMENTS
Summary. In this article, the issue of functionality and flexibility of technical
solutions in the entire cycle of infrastructure investments has been presented. The
long-term monitoring of the correctness of design solutions (based on traffic engineering tools) has been indicated. This enables identification of problems during
verification of the investment. The line investment at the railway line #201 and
the point investment at Gdynia Port station have been given as examples.
Keywords: throughput of the railway line, traffic conditions, railway transportation, Tricity junction, railway line #201, Gdynia Port railway station, railway
traffic engineering, microsimulation model of the railway line, OpenTrack
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Radosław Gleba, Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THROUGHPUT
CAPACITY OF RAILWAY LINE WITH DIVERSIFIED
TRAFFIC STRUCTURE
Abstract: In this article, the traffic analysis methods based on two parameters:
throughput capacity and train delays have been demonstrated. Special attention
has been paid to the impact of common simplifications on the results of the analysis.
Keywords: throughput capacity of railway line, railway traffic conditions, delays of trains

Przemysław Grabias

APPLICATION OF THE LASER SCANNING
IN THE INVENTORY OF RAIL SURFACE
OF THE FAST TRAM TUNNEL
Summary. The subject matter presented in this article is associated with the
use of laser scanning technique in the inventory of the rail surface of the tram
trackway. In the considered case, the inventory included track axis adjustment
and analysis of the track’s geometry. Analyzed section of the track is located in
a tram tunnel. It is the first and the longest object of this type in Poland and also
an important section of the Cracow Fast Tram route. This fact allowed researchers
to expand the development on additional issues, such as tunnels and modern solutions in the urban rail transport.
Keywords: laser scanning, rail surface, tram trackway, inventory of the rail
surface
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Andrzej Kochan, Paweł Wontorski

AUTOMATION OF THE DESIGN PROCESS
FOR RAILWAY TRAFFIC CONTROL DEVICES
Summary. The paper presents the concept of automation of the design process
for the railway traffic control devices. The system approach and object modelling,
covering the whole of designing process, was applied. An attempt to prove that
the automation project development of railway traffic control device is possible
and that it is very effective for all repetitive, typical and standardized operations
was undertaken. The authors present an original concept of system design automation (SAP). The system is based on the available software and the idea of an
open platform. A number of authors’ solutions such as: a program combining data
with graphics, scripts that automate the creation of schemes, methods of data collection were implemented in the system. The models such as: structure, data, and
SAP activities using the object-oriented modeling language UML were presented
in the paper. An attempt to assess the effectiveness of the implementation of the
concept was described.
Keywords: design automation of railway traffic control, CAD, UML

Marek Pawlik

SAFETY REGARDING INTRODUCING
NEW TECHNOLOGIES IN RAIL TRANSPORT
Summary. Rail transport due to high masses of the vehicles and low friction
coefficients always require careful taking into account safety aspects. Due to obvious reasons this applies to introducing new technologies. Practical application of
appropriate treatment requires however defining safety and other associated terms
as well as setting new technologies acceptance criterions in that respect. The paper
analyses this topic in view of the legally binding regulations and technical characteristics of the contemporary rail transport technologies.
Keywords: rail transport, safety, interoperability
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Marek Salamak, Marcin Januszka, Tomasz Płaszczyk

BIM AND AUGMENTED REALITY
IN RAIL INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
Summary. The paper describes two new technologies: Building Information
Modelling (BIM) and Augmented Reality (AR), which in coming years will be
the basis of the revolution in the processes of designing, construction and management of transport infrastructure, including bridges. The paper introduces the
specificity of the BIM models on the background of the evolution of techniques
for computer aided design (CAD). It points the conditions and difficulties in implementing BIM technology in railway infrastructure projects and modelling of
bridges. The basic assumptions of ABIM+AR system and its potential use in the
management of bridge structures are presented.
Keywords: BIM, augmented reality, infrastructure management

Kazimierz Towpik

THE LARGEST EUROPEAN RAILWAY INFRASTRUCTURE
CONSTRUCTIONS TURN OF THE 20TH AND 21ST
CENTURY AND A STUDY OF IMPACTS OF HIGH-SPEED
ON ENGINEERING OBJECTS
Summary. Some of the largest constructions relevant to the development of
European railways - the tunnel under the English Channel, the bridge linking
Sweden with Denmark and the St. Gotthard tunnel have been described in the paper. Several lines of research related to the impact on civil engineering high-speed
trains have been pointed out.
Keywords: railway infrastructure, engineering objects, high-speed
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Karol Trzoński, Aleksander Ostenda

HIGH SPEED RAILWAYS, TECHNICAL
AND SOCIAL ASPECTS, CASE OF HYPERLOOP ONE
Summary. The aim of this article is to present modern technology related to
high speed railway on the example of Hyperloop One project and attempts to
answer the question: how initiatives as such high speed railway are received by
the public? At the outset, the authors present the research methodology and some
examples of high-speed rail in operation Then they introduce Hyperloop One
project that currently is under research, and present public opinion on the merits
of this project. In the end they summarized the results.
Keywords: high speed rail, Hyperloop One, modern technologies

Wiesław Zabłocki, Magdalena Kycko

PROBLEM OF RISK IN INVESTMENTS
OF SIGNALING SYSTEMS
Summary. In the era of dynamic changes within Polish railways that are characterized by an increase in investment in the railway market, a problem of the
investment risk becomes very essential. Some problems of risk analysis and how to
identify investment risks beginning from the design phase through to the implementation process were presented in the publication. The RAMS method has been
accepted as a basis of considerations.
Keywords: risk, railway investments, railway traffic control systems
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Streszczenie. W referacie omówiono wymagania dotyczące procesu certyfikacji podsystemów
strukturalnych INF, ENE, Sterowanie-urządzenia przytorowe z wykorzystaniem procedury oceny
zgodności SH1 oraz wskazano etapy oceny, niezbędne dokumenty, jakie wnioskodawca ma złożyć
do jednostki notyfikowanej oraz dokumenty jakie wydaje jednostka notyfikowana. W nawiązaniu do zapisów wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego wskazano podstawowe obowiązki
i odpowiedzialności wnioskodawcy, a także jednostki notyfikowanej. Referat zawiera omówienie
różnić podejścia w ocenie według modułu SG i SH1 oraz korzyści zastosowania modułu SH1.
Słowa kluczowe: swoboda przepływu towarów, harmonizacja techniczna, jednostki notyfikowane, akredytacja, normalizacja, ocena zgodności, procedury oceny zgodności, moduły, nadzór

Urzeczywistnianie idei swobody przepływu towarów, jako jednej z czterech
swobód współdziałania w obrębie rynku Unii Europejskiej, napotykało i nadal
napotyka na wiele trudności. Poza względami politycznymi i celem chronienia
własnego rynku przez poszczególne państwa członkowskie, przeszkodą są różnice
w przepisach technicznych i w powiązanych z nimi normach oraz innego rodzaju
przyjętych specyfikacjach, a także w stosowanych procedurach oceny zgodności,
których celem jest weryfikowanie spełnienia wyspecyfikowanych wymagań. Nie
bez znaczenia są też metody badań, sposób ich przeprowadzania, odtwarzalności
i powtarzalności metod badawczych, różne nie tylko w różnych państwach, ale
także poszczególnych laboratoriach. Oczywiście wiele dyskusji wywoływały i nadal wywołują również kryteria określania kompetencji organów nadzorujących,
choć IV pakiet kolejowy, wprowadza daleko idące uzgodnienia na poziomie UE.
Obecny poziom harmonizacji jest w sektorze kolejowym coraz bardziej zrozumiały przez podmioty działające w tym sektorze i zobowiązane do stosowania
przyjętych harmonizacyjnych wymagań.
Podmioty wprowadzające do obrotu lub oddające do użytkowania wyroby
podlegające zharmonizowanym uregulowaniom prawnym, zobowiązane są do sto-
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sowania działań, mających zapewnić niepowstawanie barier technicznych, zatem
mają obowiązek:
– spełnienia wymagań przepisów technicznych, odnoszących się do wyrobu
(zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa użytkowników, konsumentów, ochrony zdrowia, środowiska, mienia, zwierząt domowych),
– wyboru procedury oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami, dedykowanej dla danego wyrobu i jego zastosowania; w sektorze kolei badana jest
zgodność z zasadniczymi wymaganiami podanymi w dyrektywie o interoperacyjności 2008/57/WE [1], a także w odpowiednich technicznych specyfikacjach interoperacyjności oraz przepisach dotyczących bezpieczeństwa.
W omawianym sektorze kolei, w zakresie prawodawstwa harmonizacyjnego,
jako wyrób rozumiany jest zarówno podsystem strukturalny (Infrastruktura, Energia i Sterowanie), jak też wymienione w dyrektywie 2008/57/WE oraz właściwych TSI składniki interoperacyjności. Podmiot wprowadzający wyrób do obrotu
/ oddającego wyrób (podsystem i/lub składnik interoperacyjności) do użytkowania
decyduje o wykorzystaniu lub nie norm zharmonizowanych. Ich zastosowanie pozwala na korzystanie z domniemania zgodności z dyrektywą. Jednak już normy
powołane bezpośrednio w przepisie, w tym w TSI, są normami do obowiązkowego
zastosowania.
Należy pamiętać, że przepis techniczny (ang. technical regulation) odnosi się zazwyczaj do ochrony dóbr publicznych, takich jak: zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona
środowiska, a także ochrona transakcji handlowych i oznacza dokument do obowiązkowego stosowania, w którym zawiera się charakterystykę wyrobów (lub procesów i/
lub metod produkcji), ale także można w nim określać i/lub terminologię, symbole,
wymagania dotyczące opakowania, znakowania, etykietowania, a także postanowienia administracyjne, w tym sankcje za ich niespełnienie. W przepisie wymagania
mogą być podawane bezpośrednio albo poprzez odwołanie do norm. Stosuje się powołania ogólne na normy, albo podaje się nr referencyjny normy z datą jej publikacji
(powołanie datowane) lub bez daty (powołanie niedatowane) [2].
Norma (ang. standard) jest dokumentem zatwierdzonym przez uznaną jednostkę, z zasady jest do dobrowolnego zastosowania. Treść normy może mieć zawartość merytoryczną, o takim samym charakterze jak w przepis, ale ich zasadniczą cechą jest dobrowolność i tym różni się od przepisu. Normy są opracowywane
przez ekspertów na poziomie międzynarodowym i wówczas mają status normy
międzynarodowej (ISO, IEC), natomiast gdy są opracowywane przez europejskie
organizacje normalizacyjne CEN, CENELEC lub ETSI, mają status normy europejskiej (EN). Państwa członkowskie UE, w tym również Polska mają obowiązek
wdrożenia norm EN do zbioru Polskich Norm i wycofaniu norm sprzecznych.
Norma powołana do danej dyrektywy, której dane opublikowano w Dzienniku
Urzędowym UE ma status normy zharmonizowanej z daną dyrektywą.
Ustalenie, czy wymaganie przepisu, normy, czy innej wskazanej specyfikacji
jest spełnione, umożliwia zastosowanie odpowiedniej procedury oceny zgodności. W sektorze kolei, zharmonizowanym na poziomie UE obszarze regulowanym,
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to jaka procedura może być zastosowana, decyduje przepis. Ogólne zapisy znajdują się w dyrektywie 2008/57/WE, a każda TSI, w każdym rozpatrywanym przypadku, określa procedury, które będą użyte do oceny zgodności lub przydatności
do stosowania składników interoperacyjności, a także procedury, które będą użyte
w procesie weryfikacji zgodności WE podsystemów. Procedury (moduły) opisano
w decyzji 2010/713/UE [3]. Tam też znajdziemy opis, jakie elementy zawiera procedura (np. pobieranie próbek, badania, kontrolowanie, ocena, weryfikacja i in.,
a także ich kombinacje) oraz dokumenty, które należy brać pod uwagę, jakie obowiązki ma wnioskodawca, a jakie jednostka notyfikowana, o ile jej udział w danej
procedurze oceny zgodności jest uwzględniony.
Należy podkreślić, że jednostka notyfikowana (JN), to zdefiniowana bardzo precyzyjnie we wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym niezależna
strona trzecia. Nie jest podwykonawcą, jak wielu wnioskodawców chciałoby traktować jednostkę notyfikowaną. W Polsce jednostka taka musi mieć
certyfikat akredytacji1 o odpowiednim zakresie, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) [4] oraz decyzję o autoryzacji wydaną przez Urząd
Transportu Kolejowego (UTK) [5]. Zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodności, UTK notyfikuję taką jednostkę Komisji Europejskiej (KE) i innym państwom członkowskim (MS’s). W przypadku braku zastrzeżeń numer jednostki jest
umieszczany w bazie NANDO[3].
Podstawy formalno-prawne omawianego systemu, który stosowany jest również w Polsce, zawarto w Nowym Pakiecie Legislacyjnym opublikowanym w roku
2008, po piętnastu latach funkcjonowania systemu harmonizacji technicznej
i zbierania doświadczeń. Nazywany jest różnie: nowym pakietem legislacyjnym,
nowym pakietem towarowym (ang.: New Legislative Framework) i obejmuje trzy
akty prawne: decyzję i dwa rozporządzenia (WE). Dwa z nich omówiono poniżej.
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych
ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/
EWG przyjęta została w dniu 9 lipca 2008 r. Zawiera ona wspólne zasady i przepisy
odniesienia o horyzontalnym charakterze, które mają stanowić ogólne ramy stosowane przy tworzeniu prawodawstwa sektorowego, w tym w sektorze kolei, Celem
jest zapewnienie spójnej bazy do tworzenia prawodawstwa. Przepis ten ustanawia,
w formie ogólnej:
– obowiązki stron trzecich - jednostek oceniających zgodność, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim, a także:
– podmiotów gospodarczych działających w zakresie wprowadzania wyrobów
na rynek oraz
– zestaw procedur oceny zgodności, spośród których ustawodawca może wybierać, stosownie do potrzeb.
1 Akredytacja oznacza uznanie kompetencji jednostki oceniającej zgodność i działającej na rynku wspólnotowym przez krajową jednostkę akredytującą, na podstawie weryfikacji spełnienia wymagań, określonych w
prawie, w tym w sektorowych dyrektywach harmonizacji technicznej i odpowiednich normach. Gdy akredytacja ma zastosowanie, wówczas krajowe jednostki akredytujące monitorują każdą jednostkę oceniającą
zgodność, której wydały certyfikat akredytacji.
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Do tej właśnie decyzji i podanych tam modułów (procedur oceny zgodności)
odwołują się przepisy polskie dotyczące sektora kolei. Natomiast w zakresie wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego, w odniesieniu do sektora kolei zastosowanie ma, ze względu na specyfikę tego sektora, cytowana już wcześniej decyzja
2010/713/WE.
W zakresie akredytacji i nadzoru rynku bezpośrednio obowiązujące są przepisy prawne zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji
i nadzoru rynku do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie spełnienia przez wyroby wysokich wymagań w zakresie ochrony interesów publicznych,
takich jak zdrowie i bezpieczeństwo ogólne, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu
pracy, ochrona konsumentów, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, przy zagwarantowaniu, że swobodny przepływ towarów jest ograniczony w zakresie nie
większym niż jest to dozwolone przez wspólnotowe prawodawstwo harmonizacji
technicznej lub inne odnośne przepisy wspólnotowe.
W tab. 1. porównano procedury oceny zgodności według decyzji 768/2008/WE
z procedurami specyficznymi dla sektora kolejowego według decyzji 2010/713/WE.
Tabela 1. Moduły oceny zgodności – porównanie decyzji 768/2008/WE i 2010/713/WE
DECYZJA NR 768/2008/WE
Moduł A. Wewnętrzna kontrola produkcji
Moduł A1. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz
badanie produktów pod nadzorem
Moduł A2. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz
nadzorowana kontrola produktów w przypadkowych
odstępach czasu
Moduł B. Badanie typu WE
Moduł C. Zgodność z typem w oparciu o
wewnętrzną kontrolę produkcji
Moduł C1. Zgodność z typem w oparciu o
wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie
produktów pod nadzorem
Moduł C2. Zgodność z typem w oparciu o
wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie
produktów pod nadzorem w przypadkowych
odstępach czasu
Moduł D. Zgodność z typem w oparciu o
zapewnienie jakości procesu produkcji
Moduł D1. Zapewnienie jakości procesu produkcji
Moduł E. Zgodność z typem w oparciu o
zapewnienie jakości produktu
Moduł E1. Zapewnienie jakości kontroli i badania
gotowych produktów
Moduł F. Zgodność z typem w oparciu o weryfikację
produktu
Moduł F1. Zgodność w oparciu o weryfikację
produktu

DECYZJA 2010/713/WE
Moduł CA. Wewnętrzna kontrola produkcji
Moduł CA1. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz
weryfikacja produktu poprzez indywidualne badanie
Moduł CA2. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz
weryfikacja produktu w przypadkowych odstępach
czasu
Moduł CB. Badanie typu WE
Moduł CC. Zgodność z typem w oparciu o
wewnętrzną kontrolę produkcji

Moduł CD. Zgodność z typem w oparciu o system
zarządzania jakością w ramach procesu produkcji

Moduł CF. Zgodność z typem w oparciu o
weryfikację produktu
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Moduł G. Zgodność w oparciu o weryfikację
jednostkową
Moduł H. Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu
jakości
Moduł H1. Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu
jakości oraz badaniu projektu
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Moduł CH. Zgodność w oparciu o pełny system
zarządzania jakością
Moduł CH1. Zgodność w oparciu o pełny system
zarządzania jakością oraz badanie projektu
Moduł CV. Walidacja typu na podstawie badania
eksploatacyjnego (przydatność do stosowania)
Moduł SB. Badanie typu WE
Moduł SD. Weryfikacja WE w oparciu o system
zarządzania jakością w ramach procesu produkcji
Moduł SF. Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację
produktu
Moduł SG. Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację
jednostkową
Moduł SH1. Weryfikacja WE w oparciu o pełny
system zarządzania jakością oraz badanie projektu

Na rys. 1 zamieszczono, jedynie w celu informacyjnym, moduły oceny zgodności dla składników interoperacyjności, wg 2010/713/UE. Omówienie specyfiki
tych modułów – procedur oceny zgodności, które dotyczą wyrobu: składnika interoperacyjności, nie jest przedmiotem niniejszego wystąpienia. [8]

Rys. 1. Moduły oceny zgodności dla składników interoperacyjności, wg 2010/713/UE

Natomiast omówieniu, w kontekście modułu SG i SH1, podlega rys. 2, na
którym zaznaczono procedury oceny zgodności podsystemu strukturalnego [8].

Gach A.

198

Rys. 2. Moduły oceny zgodności dla podsystemów, wg 2010/713/UE

TSI ENERGIA, TSI INFRASTRUKTURA
W pkt. 6.2.2. TSI 1301/2014 oraz w pkt 6.2.2 TSI 1299/2014 opisano możliwe zastosowanie modułów do celów procedury weryfikacji WE podsystemu odpowiednio „Energia”, Infrastruktura, które może wybrać wnioskodawca lub jego
upoważniony przedstawiciel mający siedzibę na terytorium Wspólnoty:
– moduł SG: weryfikacja WE w oparciu o weryfikację produkcji jednostkowej, lub
– moduł SH1: weryfikacja WE w oparciu o pełen system zarządzania jakością
ze sprawdzeniem projektu
TSI STEROWANIE - URZĄDZENIA PRZYTOROWE (TSI CCS-TS)
Do celu weryfikacji podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” wnioskodawca może wybrać (pkt 6.3.2.2 TSI):
– procedurę weryfikacji jednostkowej (moduł SG); lub
– procedurę badania typu (moduł SB), dotyczącą fazy projektowania i rozwoju, w połączeniu z procedurą systemu zarządzania jakością produkcji (moduł
SD) dla fazy produkcyjnej; lub
– procedurę badania typu (moduł SB), dotyczącą fazy projektowania i rozwoju, w połączeniu z procedurą weryfikacji produktu (moduł SF); lub
– pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu (moduł SH1).
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Moduł SG:
TSI ENE, moduł SG - jednostka notyfikowana może uwzględnić dowody
z badań, kontroli lub prób, które zostały wykonane z wynikiem pozytywnym, przy
zachowaniu porównywalnych warunków, przez inne jednostki lub przez wnioskodawcę (albo w jego imieniu) (pkt 6.2.2.1).
TSI INF, moduł SG można najefektywniej przeprowadzić, wykorzystując informacje zebrane przez zarządcę infrastruktury, podmiot zamawiający lub zaangażowanych głównych wykonawców (na przykład dane uzyskane przy wykorzystaniu drezyny pomiarowej lub innych urządzeń pomiarowych), jednostka notyfikowana uwzględnia te informacje do celów oceny zgodności.
TSI CCS-TS, moduł SG
W programach według modułu SG, niezależnie od podsystemu strukturalnego
zawsze są realizowane etapy oceny według schematu:
Funkcje Programu
wg
PN-EN ISO/IEC
17067

1

Zgłoszenie podsystemu do certyfikacji (zapytanie ofertowe/ wniosek/
umowa) – z zastosowaniem modułu SG

2


Ustalenie podstawowych informacji o podsystemie – stan, historia, lokalizacja, zakres przedmiotowy podlegający TSI, inne

3


Uzgodnienie z Klientem założeń dotyczących przebiegu procesu certyfikacji
Wstępny dobór środków i metod oceny na potrzeby realizacji zdefiniowanych
zadań

4


Analiza podsystemu w zakresie niepodlegającym TSI. Analiza konieczności
współpracy z innymi jednostkami lub instytucjami oceniającymi

5

Zawarcie umowy o certyfikację

6


Uszczegółowienie zakresu zadań i środków do przeprowadzenia oceny; ustalenie zakresu współpracy zewnętrznej

7


Działania administracyjno-zarządcze na poziomie wykonawczym
– alokacja zasobów, zadań i odpowiedzialności; opracowanie Planu oceny;


DOBÓR

8

WYZNACZENIE
9

Realizacja oceny zgodności wg TSI
Działania w zakresie oceny zgodności wg modułu SG:
- Ocena na podstawie dokumentacji projektowej
- Działania operacyjne: w tym pomiary, badania i analizy, kontrole i wizytacje
podsystemu w ramach oceny
- Ocena wyników działań operacyjnych

Ustalenie struktury i zakresu oraz kompletacja dokumentacji oceny zgodności
na potrzeby decyzji o certyfikacji, w tym ustalenie struktury dokumentacji
oceny zgodności (Technical File). Akwizycja i weryfikacja dokumentacji dotyczącej składników NON TSI
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PRZEGLĄD

10

Kompletowanie i przegląd dokumentacji oceny zgodności
na potrzeby decyzji o certyfikacji

11


Weryfikacja dowodów z oceny zgodności i innych danych z uwzględnieniem
roli Komitetów wspierających; uszczegółowienia, konsultacje

12


Na podstawie wyników działań certyfikacyjnych podjęcie decyzji o udzieleniu
certyfikacji oraz, o ile ma to zastosowanie, o utrzymaniu, rozszerzeniu, ograniczeniu, wstrzymaniu lub cofnięciu certyfikacji

DECYZJA
O CERTYFIKACJI
13
ATESTACJA

14
NADZÓR


Wystawienie (edycja) dokumentu o certyfikacji oraz ostateczna kompletacja
dokumentacji do przekazania albo odmowa certyfikacji. Przekazanie dokumentów, w tym certyfikatu weryfikacji WE podsystemu Klientowi, o ile ma to
zastosowanie. Zamknięcie procesu, archiwizacja dokumentacji

Monitorowanie stanu regulacji oraz gotowość do współdziałania z NSA oraz
innymi NoBo i DeBo, a także reagowania na informacje o zmianach w certyfikowanym podsystemie; Ustalenie zakresu i zasad nadzoru nad certyfikatem

Schemat jest zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17065 i wytycznymi zawartymi w powołanej w niej normie PN-EN ISO/IEC 17067 [9] i obejmuje wymienione
funkcje, w ramach których prowadzone są określone działania, pogrupowane w realizowane kolejno po sobie wyróżnione fazy procesu:
– dobór/wybór – funkcja programu, która dotyczy określenia zakresu oceny
i wymagań, mających zastosowanie do danego podsystemu oraz określenia
dokładnych lokalizacji miejsc wykonania pomiarów podsystemu. Zgodnie
z celami i zakresem zastosowania przedmiotowego programu, zakłada się
ścisłe stosowanie porządku przewidzianego w TSI oraz innych mających zastosowanie przepisach prawa;
– wyznaczanie – funkcja programu obejmująca w szczególności analizę dokumentacji projektowej i pozaprojektowej, wykonanie pomiarów, przeprowadzanie inspekcji na gruncie oraz w specyficznych przypadkach zapewnienie badań oraz inne działania bezpośrednio dotyczące oceny zgodności
według modułu SG oraz innych procedur określonych w TSI;
– przegląd (weryfikacja) – ta funkcja programu realizowana jest po zakończeniu oceny (i po sporządzeniu końcowego raportu) przez odpowiednio
kompetentną osobę, inną niż ta, która dokonywała oceny z ewentualnym
udziałem Komitetu Technicznego (w uzasadnionych przypadkach) poprzez
weryfikację zapisów z oceny;
– decyzja o certyfikacji – w ramach tej funkcji programu, realizowanej na
podstawie wyników działań certyfikacyjnych, z ewentualnym udziałem Komitetu Technicznego (w uzasadnionych przypadkach), podejmowana jest
decyzja o certyfikacji, odpowiednio o udzieleniu certyfikacji oraz, o ile ma to
zastosowanie, o utrzymaniu, rozszerzeniu, ograniczeniu, wstrzymaniu lub
cofnięciu certyfikacji;
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– atestacja (udzielenie certyfikatu) – funkcja programu realizowana przez
wydanie certyfikatu weryfikacji WE lub pośredniego certyfikatu weryfikacji
WE dla podsystemu Energia;
Moduł SH1:
TSI ENE, można wybrać jedynie w przypadku, gdy wszystkie podlegające
weryfikacji operacje mające wpływ na proponowany podsystem (projektowanie,
produkcja, montaż, instalacja) są objęte systemem zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji, końcowej, kontroli i prób wyrobu, zatwierdzonym
i poddanym przeglądowi przez jednostkę notyfikowaną.
TSI INF, Moduł SH1 można wybrać tylko wtedy, gdy działania przyczyniające się do zweryfikowania proponowanego podsystemu (projektowanie, produkcja,
montaż, instalacja), podlegają systemowi zarządzania jakością projektowania, produkcji, kontroli wyrobu końcowego i prób, zatwierdzonemu i zbadanemu przez
jednostkę notyfikowaną.
TSI ENE CCS-TS,
W programach według modułu SH1, niezależnie od podsystemu strukturalnego zawsze są realizowane etapy oceny według schematu:
1

Zgłoszenie podsystemu interoperacyjności do weryfikacji z zastosowaniem modułu SH1

2


Sprawdzenie poprawności wniosku o ocenę QMS oraz Wniosku o weryfikację
WE projektu ; sprawdzenie kompletności dokumentów i dokumentacji technicznej oraz identyfikacja zamierzonego zakresu podsystemu

3


Uzgodnienie założeń z Wnioskodawcą, co do danych wejściowych i przebiegu procesu weryfikacji

4


Analiza konieczności współpracy z innymi jednostkami lub instytucjami oceniającymi; identyfikacja zakresu niezbędnych badań dodatkowych

5


Zawarcie umowy o weryfikację WE podsystemu, w oparciu o pełny system
zarzadzania jakością oraz interoperacyjności, z uwzględnieniem nadzoru
związanego z certyfikatem;

6


Skompletowanie dokumentacji i ostateczne ustalenie zakresu zadań  i zakresu
współpracy zewnętrznej

7


Działania administracyjno-zarządcze – alokacja zasobów, zadań
i odpowiedzialności;
Przygotowanie planu audytów: etapu 1 i wstępnie etapu 2;

Dobór
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8

Wyznaczenie

9

10

11
Przegląd

12
Decyzja o certyfikacji

13
Atestacja
14

Nadzór

15

Procedury modułowe
Działania właściwe dla etapu 1 audytowania QMS pod kątem zapewnienia
zgodności z wymaganiami właściwej TSI, z uwzględnieniem zasad procedur
modułu SH1, w tym procedur szczególnych oceny zgodności wg TSI, jeśli
mają zastosowanie;
zakomunikowanie klientowi ustaleń z auditu etapu 1;
rozwiązanie zastrzeżeń po etapie 1 – o ile ma to zastosowanie;
Uszczegółowienie planu auditu etapu 2 i realizacja działań właściwych dla
oceny możliwości wywiązywania się producenta ze wszystkich zobowiązań
na wszystkich etapach wytwarzania podsystemu;
Raport z auditu; Rozwiązanie przez klienta zastrzeżeń po etapie 2, o ile ma
zastosowanie;
Badanie projektu;
Działania w zakresie oceny zgodności odpowiednio do modułu i TSI

Kompletowanie i przegląd dokumentacji oceny zgodności na potrzeby decyzji
o certyfikacji
Ocena ustaleń i wniosków z auditu oraz innych, mających zastosowanie informacji, z uwzględnieniem roli Komitetów wspierających;

Podejmowanie decyzji o certyfikacji w zakresie:
- zatwierdzenia systemu zarządzania jakością;
- badania projektu WE;
- weryfikacji WE dla podsystemu
- certyfikatu pośredniego potwierdzenia weryfikacji WE – o ile ma zastosowanie

Wystawienie certyfikatów odpowiednio do podjętych decyzji o certyfikacji;
Przekazanie dokumentów, w tym certyfikatu IC klientowi

Uszczegółowienie zasad i zakresu nadzoru oraz analiza stanu i kompletacja
dokumentacji oceny zgodności: planowanie i realizacja działań w ramach
nadzoru, audity okresowe; audity specjalne; niezapowiedziane wizyty;
Koordynowanie działań w ramach nadzoru – o ile ma zastosowanie;
Audity specjalne w szczególności podejmowane co najmniej w cyklu - jeden
w okresie prowadzenia przez klienta odpowiednich działań (projektowanie
produkcja montaż lub instalacja) w odniesieniu do podsystemu objętego badaniem projektu WE.

Zamknięcie procesu

W przypadku gdy podsystem spełnia wymagania stosownych TSI, jednostka notyfikowana wystawia certyfikat weryfikacji WE, stosując się do wymagań
określonych w pkt 3 załącznika VI do dyrektywy 2008/57/WE. W przypadku
gdy podsystem podlegający procedurze weryfikacji jest przedmiotem odstępstwa
albo podlega modernizacji, odnowie lub szczególnemu przypadkowi, certyfikat
WE wskazuje również dokładne odniesienie do TSI lub ich części, w odniesieniu
do których nie badano zgodności podczas procedury weryfikacji WE. Natomiast
w przypadku gdy uwzględnione są jedynie niektóre części lub niektóre etapy podsystemu i gdy spełniają one wymagania stosownych TSI, jednostka notyfikowana wydaje certyfikat pośredniego potwierdzenia weryfikacji WE, stosując zapisy
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art. 18 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE. Jednostka notyfikowana jest też odpowiedzialna za zestawienie dokumentacji technicznej, sporządzoną zgodnie z wymaganiami art. 18 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE i z pkt 4 jej VI załącznika, która musi
towarzyszyć deklaracji weryfikacji WE oraz deklaracji pośredniego potwierdzenia
weryfikacji WE.
Końcowym elementem procesu oceny zgodności jest wystawienie przez wnioskującego, o ile wynik procedury oceny zgodności jest pozytywny, deklaracji zgodności i/lub przydatności do stosowania (gdy ma to zastosowanie). Deklarację WE
wraz z dokumentami towarzyszącymi sporządza się zgodnie z załącznikiem V do
dyrektywy 2008/57/WE. W deklaracji należy odnieść się do otrzymanych certyfikatów, sprawozdań/raportów, dodatków do certyfikatu (załączniki do certyfikatu).
W deklaracji zgodności należy podać co najmniej wszelkie informacje niezbędne
do zidentyfikowania:
§ dyrektywy, zgodnie z którą ją wydano,
§ producenta, upoważnionego przedstawiciela na terenie UE,
§ jednostki notyfikowanej, jeżeli uczestniczyła w procesie oceny zgodności,
§ wyrobu,
§ zastosowanych norm zharmonizowanych lub innych dokumentów normatywnych, jeżeli miało to miejsce.
Przez jej sporządzenie wnioskodawca deklaruje, że wykazano spełnienie wymagań dotyczących produktu, odwołując się do określonych aktów prawnych, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu (podsytemu).
Kopie ewentualnych deklaracji weryfikacji WE oraz deklaracji pośredniego potwierdzenia weryfikacji WE udostępnia się na żądanie właściwych organów.
Deklaracje mają być przetłumaczone na język urzędowy (lub języki urzędowe),
wymagany przez państwo członkowskie, w którym składnik interoperacyjności/
podsystem jest wprowadzany do obrotu lub udostępniany do użytkowania.
Deklarację zgodności WE i przydatności do stosowania składników interoperacyjności sporządza się zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 2008/57/WE,
natomiast deklarację weryfikacji WE wraz z dokumentami towarzyszącymi dla
podsystemów sporządza się zgodnie z załącznikiem V do dyrektywy 2008/57/WE.
Specyfika zastosowania modułu SG i SH1:
1. Moduł SG nie wymaga posiadania systemu QMS, wnioskodawca każdorazowo będzie poddawał się jednostkowej ocenie JN.
2. Moduł SH1 wymaga wdrożenia i utrzymywania przez wnioskodawcę systemu zarządzania jakością, nadzorowanego prze JN, co oznacza, że niezależnie od miejsca realizacji i realizowanego certyfikowanego projektu WE,
przyjmuje się w domniemaniu, przy zastosowanym nadzorze JN, że wnioskodawca spełnia wymagania dokumentów odniesienia.
3. Certyfikat systemu zaradzania jakością, uzyskany w wyniku pozytywnej
oceny według modułu SH1 dla wnioskodawcy oznacza, że jest ważny przy
realizacji kolejnych, powtarzalnych przedsięwzięć, które są oceniane w try-
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bie auditu nadzoru, w przypadkach szczególnych, jako audit dodatkowy lub
specjalny.
4. Posiadacz certyfikatu może posługiwać się certyfikatem, w tym przy zamówieniach publicznych, oraz przy oferowaniu swoich usług na rynku, co
niewątpliwie jest wartością dodaną na bardzo konkurencyjnym rynku.
5. Zasady posługiwania się certyfikatem i logo JN 2683 są ściśle określone
i wnioskodawca jest zobowiązany umową do ich stosowania.
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Streszczenie. Sytuacja na polskim rynku pracy jest bardzo niepokojąca. Z jednej strony
Polska posiada jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia w krajach UE, a z drugiej, pomimo ograniczenia zatrudnienia w szarej strefie jeszcze wiele osób jest zatrudnionych na podstawie
nietypowych form zatrudnienia. Wprowadzone zmiany w ustawie o Prawie zamówień publicznych
mogłyby ograniczyć w Polsce zatrudnienie w nietypowych formach zatrudnienia.
Słowa kluczowe: ustawie prawo zamówień publicznych, rynek pracy, nietypowe formy zatrudnienia

W Polsce coraz częściej mówi się o promowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kadr zaangażowanych w realizację umów o zamówienia publiczne. Należy podkreślić, że problem ten nie jest zjawiskiem nowym, podobne propozycje
pojawiają się nie od dziś. Już na bazie obecnie obowiązującej ustawy2, dokonując
opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający mogą stawiać wykonawcom wymagania odnoszące się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem czynności. Dlatego też można zadać pytanie:
„Co nowego oferuje ustawodawca w tym zakresie?”. Planowany przepis stanowi, że:
„Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na
podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności obejmuje wykonywanie
pracy określonej w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.”3. Wydaje się, że zmiana jest bardzo subtelna,
ale na pewno warta zauważenia i podkreślenia. W odróżnieniu od dotychczasowych
przepisów zamawiający nie będą uprawnieni, lecz zobligowani do wymagania od
wykonawców posługiwania się umowami o pracę.
1 Wkład autorów w publikację: Gawron-Łapuszek M. 50%, Trzoński K. 50%
2 Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 (art.29 pkt.4).
3 Projekt ustawy z dnia 24.02.2016 – prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw , www.uzp.
bip.gov.pl z dnia 08.06.2016.
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Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie niesie za sobą wiele pozytywów m.in.4:
– osoby zatrudnione przy realizacji określonych zamówień będą podnosić
swoje kwalifikacje i zdobywać nowe praktyczne umiejętności;
– osoby zatrudnione mając dochody, mają wpływ na zwiększenie popytu i odprowadzają do budżetu państwa podatki;
– osoby podpisujące umowę o pracę nie są narażone na indywidualne negatywne skutki bezrobocia.
Dodatkowo powyższa zmiana wpływa z jednej strony na ograniczenie zatrudnienia w tzw. „szarej strefie”, a z drugiej zmniejsza bezrobocie.
Dzięki unijnemu wsparciu z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata
2014 – 2023 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczą ponad 50 mld zł na
inwestycje kolejowe5. Dlatego też, dzięki tak dużej skali inwestycji można poprzez
zamówienia publiczne ograniczyć ilość nietypowych form zatrudnienia. Należy
podkreślić, że tak duża skala inwestycji wymaga od pracowników zatrudnionych
w działach inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogromnej wiedzy nie tylko z zakresu zamówień publicznych, ale także budownictwa, ochrony środowiska
i wielu innych dyscyplin.
W kontekście coraz bardziej złożonych i dużych obciążeń pracy oraz dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, a także niestabilnych warunków działalności
gospodarczej i silnej presji konkurencji pojawiły i upowszechniły się nowe formy
zatrudnienia tzw. atypowe zatrudnienie lub nietypowe formy zatrudnienia. W literaturze niemieckiej spotyka się określenie atypische Beschäftigung, w anglosaskiej
atypical employment. Obydwa określenia w dosłownym tłumaczeniu oznaczają
atypowe zatrudnienie6. Dużą popularnością w literaturze przedmiotu cieszy się
również określenie nietypowe formy zatrudnienia – neue Beschäftigungs formen,
new forms of employment. Należy podkreślić, że nietypowe (niestandardowe)
formy zatrudnienia nie są jednoznacznie definiowane w literaturze przedmiotu,
świadczyć o tym mogą poniższe interpretacje:
– elastyczne formy zatrudnienia to „stosunki pracy, które nie mieszczą się
w ramach paradygmatu klasycznej pracy podporządkowanej”7;
– atypowe zatrudnienie jest „każdą formą zatrudnienia z wyłączeniem umowy
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy”8;
– nietypowe (niestandardowe) formy zatrudnienia to „różnorodne sposoby
wykonywania pracy na zasadach odbiegających od modelu, który można
uznać za tradycyjne wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy między
4 M. Gawron –Łapuszek, Wpływ klauzuli prospołecznej na ograniczenie bezrobocia w Polsce. Rynek Pracy
nr 2, 2015 (155) IPiSS, Warszawa, s.103.
5 www.polskieradio.pl/42/4265/Artykuł/1426777 z dnia 17.09.2016.
6 Moszyński M., Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec. TNOiK DOM ORGANIZATORA. Toruń 2004, s.20.
7 Chobot A., Nietypowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji. PWN. Warszawa 1997, s.130 za
Jaroszewska-Ignatowska I., Analiza regulacji prawnych w zakresie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy w polskim porządku prawnym. PARP – Lewiatan. Warszawa 2000 s. 4; e-wersja: htpp:// www.
polskieflexicurity.pl (dostęp: 14.05.2014 r.).
8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia, Dz.U. Nr 234 z 2004 r. poz. 2347 z późn. zm.
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pracownikiem i zatrudniającym go pracodawcą (praca najemna, podporządkowana, zależna), nawiązanego na podstawie bezterminowej umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu, w stałych godzinach i w określonym miejscu,
z reguły w siedzibie pracodawcy”9;
– elastyczne formy zatrudnienia to zatrudnienie w „innej formie niż tradycyjna, tj. na czas nieokreślony, ośmiogodzinny dzień pracy, stałe godziny
pracy”10;
– nietypowe (niestandardowe) zatrudnienie to „zatrudnienie niepracownicze
na podstawie innej niż umowa o pracę”11;
– atypowe formy zatrudnienia to zatrudnienie „na innej podstawie niż stosunek
pracy lub uelastycznienie zatrudnienia wykonywanego w ramach stosunku
pracy, w szczególności zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy”12.
Analizując treść przywołanych definicji, można zaobserwować, że pojęcie niestandardowych form zatrudnienia zawiera nie tylko nawiązanie stosunku pracy, ale
także organizację pracy i wykonywanie pracy w różnym czasie. Zdaniem E. Giermanowskiej atypowe formy zatrudnienia należy rozpatrywać w trzech wymiarach,
a mianowicie:13
– „wymiar statystyczny: nietypowość oznacza te formy zatrudnienia, które
dotyczą mniejszości zatrudnionych na rynku pracy;
– wymiar ekonomiczny: nietypowość oznacza subsydiowanie zatrudnienia,
najczęściej w ramach programów walki z bezrobociem;
– wymiar instytucjonalno-prawny: nietypowość oznacza te formy zatrudnienia, które w intencji pracodawcy i logiki prawa mają charakter przejściowy,
wyjątkowy i obwarowany dodatkowymi klauzulami.”
Do atypowych form zatrudnienia zalicza się:14
– umowę na zastępstwo;
– pracę nakładczą;
– telepracę;
– samozatrudnienie;
– pracowników tymczasowych;
– pracę weekendowa;
– umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło).
Naukowcy oraz praktycy gospodarczy podkreślają, że jedną z najważniejszych
przyczyn determinujących rozwój nietypowych form zatrudnienia jest: „dążenie do
9 Wratny J., Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, IPiSS, Warszawa 2003, s.116.
10 Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003, s. 13.
11 Florek L., Tendencje rozwojowe europejskiego prawa pracy w ostatnich latach [w:] Sąd Najwyższy wobec
prawa pracyf i praktyki Unii Europejskiej, red. W.Sanetra Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2003, s. 94.
12 Ibid.
13 Innowacyjne formy pracy, red. Organiściak – Krzykowska A., Walkowiak R., Nyklewicz K.. Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2014, s. 79.
14 Zabieglińska B.. Jak obniżać koszty pracy? formy zatrudnienia, ulgi, ubezpieczenia. Wydawnictwo AD.
Warszawa 2006, s.7-14.
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ograniczania kosztów związanych z zatrudnieniem, zarówno poprzez zmniejszanie
bezpośrednich obciążeń związanych np. z opłacaniem składek emerytalno- rentowych, jak też poprzez możliwość szybszego reagowania na zmieniającą się koniunkturę czy sezonowość w danej branży15”. Do przyczyn o mniejszym znaczeniu
można zaliczyć m.in.:
– „odchodzenie od tradycyjnego podziału ról pomiędzy kobietą a mężczyzną – tradycyjnym żywicielem rodziny. Rosnące aspiracje zawodowe kobiet
spowodowały ich aktywizację zawodową. To z kolei wpłynęło na ekspansję
pracy w niepełnym wymiarze, jako że znaczna część kobiet nie jest zainteresowana, ze względu na obowiązki rodzinne, pracą na etat;
– przyczyny technologiczne, które powodują, że o nietypowym zatrudnieniu
decydują procesy technologiczne i to one wymuszają np. system zmianowy;
– istnieją rodzaje prac, które powinny być raczej przedmiotem umów cywilno
– prawnych (np. w przypadku doradców podatkowych, biegłych rewidentów), niżeli umów o pracę;
– wydłużeniu okresu nauki ludzi młodych, opóźnienia rozpoczęcia pełnego
życia zawodowego. Bardzo często zatem, jeszcze w trakcie edukacji, młode
osoby wchodzą na rynek pracy, rozpoczynając swe doświadczenie zawodowe od zatrudnienia w niepełnym wymiarze, pracy na czas określony, bądź
w agencjach pracy tymczasowej”16.
Na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) zostanie
przedstawiona analiza dotycząca pracujących w nietypowych formach zatrudnienia (pracujący w szarej strefie).

Wykres 1. Pracujący w szarej strefie w latach 1995 – 2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
2015, s.15.
15 Bąk E. Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy. Wydawnictwo C.H. BECK. Warszawa 2009 s.13.
16 E. Bąk: „Nietypowe formy - … op.cit. s. 13-14.
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Z wykresu 1 wynika, że liczba pracujących w szarej strefie z roku na rok się
zmniejsza. Spadek liczby pracujących w „szarej strefie” wiązać się mógł także
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i otwarciem granic w ramach przystąpienia Polski do strefy Schengen (marzec 2008 r.) oraz dużą skalą emigracji
Polaków za granicą.

Wykres 2. Struktura pracujących w „szarej strefie” według płci
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2015, s.18.

Z wykresu 2 wynika, że znaczniej częściej pracę w „szarej strefie” wykonują
mężczyźni niż kobiety.

Wykres 3. Struktura pracujących w „szarej strefie” według miejsca zamieszkania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2015, s.18.)
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Rys. 1 Struktura pracujących w nietypowych formach zatrudnienia w ramach pracy głównej według
rodzaju umowy w IV kwartale 2014 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Notatka informacyjna z dnia 27.01.2016 r. Warszawa GUS, Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia w IV kwartale 2014 r.

Z rys. 1 wynika, że aż 65,7% ogółu pracujących w ramach umów niebędących
umową o pracę zadeklarowało pracę na podstawie umowy zlecenia. Drugą pod
względem częstości podejmowania pracy w formie nietypowego zatrudnienia to
umowa o świadczenie usług przez samozatrudnionego prowadzącego działalność
gospodarczą. Z przeprowadzonej analizy wynika, że spora część osób jest zatrudniona na podstawie nietypowych form zatrudnienia.
Na tle dotychczasowych rozważań należy podkreślić, że praca nierejestrowana stanowi trwały element polskiego rynku pracy – jak wspomniano wcześniej
w 2014 r., 4,5% (tj. 711 tys.) spośród wszystkich pracujących osób pracowało poza
formalną gospodarką. Charakter, forma oraz zakres pracy nierejestrowanej (pracy
w „szarej strefie”) wynikają z wielu determinant będących pochodną aktualnej
sytuacji na krajowym rynku pracy. Wydaje się jednak, że w jeszcze większym stopniu jest uzależniona od sytuacji na lokalnych rynkach pracy, a w pewnym stopniu
również na europejskich rynkach pracy. Rozmiar „szarej strefy” zależy nie tylko od
kondycji samej gospodarki, ale także od sytuacji prawnej w ramach której funkcjonuje rynek pracy, kosztów pracy oraz obowiązującego systemu podatkowego
itd. Należy podkreślić, że bardzo często podejmowanie pracy nierejestrowanej jest
koniecznością, bowiem dochody z niej uzyskane są jedynym źródłem dochodów.
Podsumowując, opisana zmiana w ustawie prawo zamówień publicznych, to
ważny krok w stronę przywrócenia właściwych relacji na rynku pracy. Obecnie
prawo zakłada, że Zamawiający może wymagać „zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
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w zakresie realizacji zamówienia na usługi lub roboty budowlane, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502,
z późn. zm.8 )”17. Ten zapis wpływa w sposób znaczący na ograniczenie stosowania
nietypowych form zatrudnienia w stosunku do osób realizujących zamówienia publiczne. Należy podkreślić, że wdrożone zmiany są bardzo korzystne, jednak wciąż
niedoskonałe. Nie podlega dyskusji, fakt, iż są zamówienia, do realizacji, których
lepiej pasują wybrane formy niestandardowego zatrudnienia np. umowa zlecenie
czy dzieło. Należałoby się jednak zastanowić, czy nie lepiej wprowadzić zasadę, że
podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę, a tylko, jeżeli jest to uzasadnione, możliwe jest stosowanie innych form zatrudnienia tj. niestandardowych.
Innymi słowy zamawiający powinien tłumaczyć się z sytuacji, że nie wymaga zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, a nie zastanawiać się, czy praca przy realizacji określonego zamówienia będzie spełniała wymogi art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.8).
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Streszczenie. Treść referatu związana jest z analizą regulacji prawnych i instrukcji wewnętrznych największego polskiego zarządcy infrastruktury kolejowej. Związane są one z projektowaniem i eksploatacją systemów sterowania ruchem kolejowym. Analizie i ocenie poddano
przykładowe rozwiązania projektowe, dotyczące rozwiązań w zakresie kolejowej sygnalizacji
świetlnej na przebudowywanych liniach i stacjach kolejowych. Dokonano również analizy przepisów regulujących rodzaj wyświetlanych sygnałów w odniesieniu do poszczególnych sytuacji. Jako
wynik przeprowadzonych analiz przepisów krajowych autorzy proponują ujednolicenie zapisów
dotyczących sygnalizacji świetlnej. Wymagają one uszczegółowienia regulacji prawnych i instrukcji
wewnętrznych zarządcy infrastruktury kolejowej.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, sterowanie ruchem kolejowym, sygnalizacja świetlna

1. Wprowadzenie
Referat związany jest z analizą regulacji prawnych i instrukcji wewnętrznych
największego polskiego zarządcy infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
w zakresie kolejowej sygnalizacji świetlnej. W treści zostały poruszone zarówno
aspekty związane z wyświetlanymi obrazami sygnałowymi, jak również z rozmieszczeniem sygnalizatorów w terenie. Autorzy przedstawiają również własne
doświadczenia i napotkane problemy związane z oceną podsystemu Sterowanie –
urządzenia przytorowe, w zakresie sygnalizacji świetlnej. Ocena przeprowadzana
jest w oparciu o dokumenty zamieszczone na Liście Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego.
Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego stanowi wykaz dokumentów normalizacyjnych i krajowych specyfikacji technicznych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności kolei.
Głównymi dokumentami umożliwiającymi ocenę zasad sygnalizacji i rozmieszczenia urządzeń sygnalizacyjnych w terenie w ujęciu Listy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego są:
1
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie
ogólnych warunków prowadzenia ruchu i sygnalizacji (Dz.U. z 2015 r. nr 0,
poz. 360) [3],
– Instrukcja sygnalizacji Ie-1 [1],
– Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Ie-4 [2].
W procesie projektowania urządzeń srk uwzględniane są również inne dokumenty niewymienione na Liście Prezesa. Projektanci wykorzystują również swoją
wiedzę oraz doświadczenie. Jednak na potrzeby niniejszego artykułu wystarczające
są przytoczone powyżej pozycje.
2. Definicje i przepisy
Obecnie w polskim kolejnictwie na szeroką skalę stosowana jest sygnalizacja
świetlna, za pomocą której przekazywana jest maszyniście pojazdu szynowego informacja o dopuszczalnej prędkości, wskazaniu następnego semafora, a także liczbie odstępów za semaforem niezajętych przez tabor. Stosowane sygnalizatory posiadają określoną liczbę komór, aby możliwe było wyświetlanie na nich sygnałów
według Instrukcji [1], odpowiednio do potrzeb ruchowych i funkcji sygnalizatora.
Należy zaznaczyć różnicę występującą pomiędzy sygnalizatorem a semaforem.
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Instrukcji [2] sygnalizatorem nazywa się „urządzenie
przytorowe do przekazywania sygnałów optycznych, odnoszących się do ruchu pociągów lub
ruchu manewrowego, łącznie lub rozłącznie”. Szczególnym przypadkiem sygnalizatora
jest sygnalizator pociągowy, który przekazuje sygnały odnoszące się do ruchu pociągów. Grupę sygnalizatorów pociągowych tworzą semafory, które „umożliwiają
przekazywanie sygnału „Stój” oraz w zależności od przeznaczenia, innych sygnałów”.
Sygnalizacja stosowana w Polsce, ze względu na przekazywane sygnały, dotyczące maksymalnych prędkości, jest sygnalizacją szybkościową. Wyjątek od tej
zasady stanowią semafory samoczynnej blokady liniowej oraz semafory wyjazdowe
na szlak z taką blokadą, gdzie semafor (w przypadku semafora wyjazdowego –
górne światło) informuje nie o prędkości, ale o ilości niezajętych odstępów blokowych przed jadącym pojazdem szynowym.
W niniejszym referacie skupiono się na semaforach – ich rozmieszczeniu, wyświetlanych sygnałach oraz stosowanych wskaźnikach stanowiących uzupełnienie
obrazu sygnałowego.
2.1. Sygnał S3
Zapisy instrukcji Ie-1 [1] dotyczące sygnału S3 pozwalają na niejednoznaczność
w interpretacji sygnału. W zależności od sytuacji, sygnał S3 może być intepretowany dwojako: jako sygnał ostrzegawczy o ograniczeniu prędkości do 100 km/h
na następnym sygnalizatorze lub jako informacja o dwóch odstępach wolnych.
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Sygnał S3, co do którego interpretacji zachodzą pewne wątpliwości, nadawany jest
na ostatnim sygnalizatorze blokady liniowej lub na sygnalizatorze wjazdowym.
Możliwość różnej interpretacji zapisu instrukcji nie powoduje sytuacji niebezpiecznej dla jazd po torach zasadniczych.
Jednak należy wziąć pod uwagę sytuację, gdy droga przebiegu, w skład której
wchodzą rozjazdy o skosie 1:18,5 R1200 o prędkości dopuszczalnej na kierunek
zwrotny 100 km/h, nastawiona jest dla przypadku jazdy po kierunku zwrotnym.
Sygnalizator wjazdowy będzie wskazywał sygnał S6, S7, S8 lub S9. Wskazania
te ograniczają prędkość na pierwszej drodze jazdy do 100 km/h. Prędkość na następnej drodze jazdy jest nieistotna dla omawianego przypadku. Dla wszystkich
wymienionych wskazań dla sygnalizatora wjazdowego, ostatni semafor samoczynnej blokady liniowej będzie wskazywał sygnał S3, który należy interpretować jako: „następny sygnalizator może nadawać sygnał ograniczający prędkość do
100 km/h”. Jednak zapisy instrukcji Ie-1 pozwalają interpretować sygnał w inny
sposób, a mianowicie: „jeżeli maszynista stwierdzi, że sygnał na następnym semaforze nie ogranicza prędkości, to stosuje się do aktualnych wskazań tego semafora,
regulując prędkość jazdy tak, aby mógł zatrzymać pociąg przed kolejnym semaforem wskazującym sygnał „stój”.
Zastosowanie takiego zapisu powoduje niejednoznaczność wskazań ostatniego
sygnalizatora blokady liniowej lub sygnalizatora wjazdowego. Pozostawiona jest
dowolność dla maszynisty w interpretacji wskazań. Modernizacja sieci kolejowej
zwiększa długość linii kolejowych o prędkości maksymalnej 160 km/h oraz ilość
rozjazdów 1:18,5 w torach głównych zasadniczych. Układy geometryczne stacji
często pozwalają na zmianę toru z prędkością 100 km/h (co praktykowane może
być dla wyprzedzania pociągów regionalnych przez pociągi kwalifikowane).
Przykładowy układ torowy dla którego wskazanie ostatniego sygnalizatora samoczynnej blokady liniowej będzie takie samo dla przypadku: wyjazdu na szlak
wyposażony w blokadę samoczynną z dwoma odstępami wolnymi, oraz wyjazdu
na tor przeciwny do zasadniczego, została przedstawiona na rys. 1. Należy nadmienić, że maksymalna prędkość jazdy będzie różna dla tych dwóch przypadków. Dla
jazdy na tor przeciwny do zasadniczego, należy ograniczyć prędkość do 100 km/h,
ze względu na jazdę na kierunek zwrotny. Natomiast dla jazdy „na wprost”, maszynista może interpretować wskazanie (na co pozwala §3 ust. 13 lit. 3, punkt a
instrukcji [1]) jako nie ograniczające prędkości jazdy.

Rys. 1. Przykładowy układ torowy dla którego zachodzi sytuacja niebezpieczna
Źródło: opracowanie własne

Powyższy przykład obrazuje sytuację niebezpieczną, gdyż maszynista, na podstawie sygnału wyświetlonego na ostatnim sygnalizatorze blokady liniowej, nie
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jest w stanie zadać poprawnej prędkości bez kontaktu radio-telefonicznego z dyżurnym ruchu. Mimo znajomości szlaku przez maszynistę droga przebiegu może
być nastawiona z powodów technicznych lub ruchowych na tor przeciwny do zasadniczego.
Kolejną sytuacją, gdy sygnał S3 może wystąpić dla dwóch różnych dróg jazdy
jest następujący przypadek. Wyjazd odbywa się na szlak wyposażony w samoczynną
blokadę liniową czterostawną. Dla jednego odstępu blokowego wolnego za stacją
sygnalizator wjazdowy będzie wyświetlał sygnał S3, gdy sygnalizator wyjazdowy
będzie wyświetlał sygnał S5. Sytuacja ta występuje gdy odstęp stacyjny traktowany jest jako odstęp blokowy (dla jazd „na wprost”). Taką sytuację dopuszcza §49
ust. 1 instrukcji [2]. Ponieważ §49 ust. 6 stanowi, że tylko odległość pomiędzy ostatnim sygnalizatorem blokady liniowej a semaforem wjazdowym musi mieć długość
równą drodze hamowania przyjętej dla linii, to dla omawianego przypadku nie jest
zachowana wymagana długość drogi hamowania. Taki przypadek tłumaczy zapis
instrukcji Ie-1 a mianowicie (§3 ust. 13 lit. 3, punkt a) „semafor półsamoczynny lub
ostatni semafor samoczynny blokady liniowej informuje, że następny semafor może
nadawać sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nie większą niż 100 km/h; jeżeli
maszynista stwierdzi, że sygnał na następnym semaforze nie ogranicza prędkości,
to stosuje się do aktualnych wskazań tego semafora, regulując prędkość jazdy, tak
aby mógł zatrzymać pociąg przed kolejnym semaforem wskazującym sygnał stój”.
Zdaniem autorów, taka niejednoznaczność zapisu i możliwość dwojakiej jego interpretacji jest niedopuszczalna z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Omawiana sytuacja została przedstawiona na rys. 2.

Rys. 2. Sytuacja dla stacji wyposażonej w sygnalizatory wjazdowe i wyjazdowe
Źródło: opracowanie własne

Jak przedstawiono na rysunku powyżej, sygnał S3 na semaforze A powinien
być interpretowany jako: następny sygnalizator nakazuje jazdę z prędkością nie
większą niż 100 km/h, gdy sygnalizator D nadaje sygnał S6, S7 lub S9. Jednak
to samo wskazanie należy interpretować jako ogólnie ujmując „w przodzie dwa
odstępy wolne”, dla przypadku, gdy odstęp stacyjny traktowany jest jako odstęp
blokady liniowej, co umożliwia instrukcja [2].
2.2. Skrócone drogi hamowania
Pociąg poruszający się po układzie torowym dowolnego posterunku ruchu
przejeżdża określone drogi pomiędzy dwoma kolejnymi semaforami lub innymi
elementami stanowiącymi koniec drogi jazdy określonymi w §38 ust. 1 Instrukcji
[2]. Z racji możliwości nastawienia przebiegu kończącego się na semaforze wska-
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zującym sygnał stój, należy zapewnić odpowiednią odległość między semaforem
stanowiącym początek drogi jazdy a semaforem stanowiącym jej koniec. Taką odległość nazywa się drogą hamowania. Obowiązujące długości dróg hamowania na
sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uzależniono od prędkości pojazdu (pojazdów) i zestawiono w §6 ust. 5 Instrukcji [2] oraz przytoczono w tab. 1.
Tabela 1. Wymagane długości dróg hamowania w odniesieniu do obowiązującej prędkości drogowej
Długość drogi hamowania
1300m
1000m
700m
500m
250m

Prędkość drogowa na danym odcinku linii kolejowej
141 - 160 km/h
101 - 140 km/h
61 - 100 km/h
41 - 60 km/h
do 40 km/h

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]

Zapewnienie pomiędzy semaforami odległości drogi hamowania, obowiązującej dla danej prędkości gwarantuje, że przy prawidłowo wykonywanym hamowaniu, czoło poruszającego się pojazdu zatrzyma się przed semaforem wskazującym
sygnał zabraniający dalszej jazdy.
Przy obecnych trendach w projektowaniu infrastruktury kolejowej dąży się do
podwyższania prędkości kursujących pociągów. Urządzenia sterowania ruchem
kolejowym często nie są w stanie sprostać odpowiedniemu osygnalizowaniu przejeżdżanej przez pociąg drogi w obrębie posterunku ruchu. Ograniczenia te często
nie mają źródła w samych urządzeniach srk, lecz w infrastrukturze (np. ograniczenia terenowe ze względu na ukształtowanie terenu lub silną urbanizację), która
zapewnia możliwość jazdy z większą prędkością, ale nie zwiększa odległości pomiędzy kolejnymi semaforami (np. głowice rozjazdowe pozostają w tych samych
miejscach). Spełnienie wymagań dotyczących długości odstępu jest konieczne, aby
na semaforze znajdującym się na jego początku wyświetlić sygnał zezwalający na
jazdę z największą dozwoloną prędkością.
Gdy wymagania wspomniane w powyższym akapicie nie mogą zostać spełnione, należy odpowiednio osyganlizować skrócony odstęp. W tym celu, jako uzupełnienie obrazu sygnałowego, zostały wprowadzone wskaźniki W19 i W20. Mogą
one być stosowane w wersji wyświetlanej lub niewyświetlanej (jako tablica). Jeżeli
wskaźnik jest podświetlany to wyświetla się jednocześnie z obrazem sygnałowym
na semaforze.
W samym znaczeniu wyżej wspomnianych wskaźników, w okresie ich eksploatacji, zaszły pewne zmiany. Zmiany te dotyczyły głównie sygnałów wyświetlanych na semaforach stojących na początku skróconego odstępu. Poglądową
sytuację skróconego odstępu przedstawiono na rys. 1. Dla zobrazowania różnic,
w tym przykładzie przyjęto założenie, że prędkość drogowa na linii kolejowej wynosi 120 km/h. Zgodnie z tab. 1, wymagana długość drogi hamowania wynosi
1000 m.
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Rys. 3. Układ torowy stacji i sygnalizacja w początkowej fazie stosowania wskaźników W19 i W20
Źródło: opracowanie własne

W początkowej fazie stosowania wskaźników W19 i W20 spełniały one istotną
funkcję informacyjną dla maszynisty z racji faktu, że osygnalizowanie skróconego
odstępu niczym nie różniło się od osygnalizowania odstępu o długości wymaganej
drogi hamowania. Oznacza to, że na semaforze stojącym na początku skróconego
odstępu pojawiał się sygnał zezwalający na jazdę z maksymalną prędkością, gdy
semafor stojący na jego końcu wskazywał sygnał Stój. Warunkiem podtrzymania
sygnału zezwalającego na takim semaforze było świecenie się wskaźnika W20,
które było kontrolowane w obwodzie świateł. Analogiczna sytuacja miała miejsce
na semaforze poprzedzającym semafor osłaniający skrócony odstęp, z tą różnicą,
że w obwodach świateł kontrolowane było świecenie się wskaźnika W19. W aplikacji do przykładu zaprezentowanego na rys. 1, sygnały na kolejnych semaforach
miałyby postać: semafor A – sygnał S2 + wskaźnik W19, semafor D – sygnał
S5 + wskaźnik W20, semafor G – sygnał S1.

Rys. 4. Układ torowy stacji i obecna sygnalizacja przy zastosowaniu wskaźników W19 i W20
Źródło: opracowanie własne

Obecnie, przy projektowaniu sygnalizacji osłaniającej skrócony odstęp, należy
wprowadzać ograniczenie prędkości na pierwszej drodze jazdy, gdy semafor na jej
końcu wskazuje sygnał zabraniający dalszej jazdy. O tym, jakie ograniczenie prędkości należy wprowadzić decyduje długość skróconego odstępu. Przyjęto, że prędkość wjazdu na taki odstęp nie może być większa niż maksymalna prędkość dla
danego przedziału długości dróg hamowania. Wymagane ograniczenia prędkości
określono w §6 ust. 5 Instrukcji [2] i przytoczono w tab. 2, gdzie Lh – obowiązująca długość drogi hamowania, L – długość skróconego odstępu.
Tab. 2. Ograniczenia prędkości na skróconym odstępie
Długość odstępu
700m≤L<Lh
500m≤L<700m
250m≤L<500m

Maksymalna
prędkość
100km/h
60km/h
40km/h

Źródło: opracowanie własne na podsawie [X]

Sygnał
S9
S13a
S13
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Wprowadzenie ograniczenia prędkości na semaforze sprawia, że pociąg wjeżdżający na skrócony odstęp, ma przed sobą pełną długość drogi hamowania wymaganą dla tej prędkości. W związku z tym, wskaźniki W19 i W20 przestały
spełniać tak istotną rolę w uzupełnianiu obrazu sygnałowego. Oznacza to, że samo
wygaśnięcie wskaźnika nie powoduje sytuacji niebezpiecznej, ponieważ ograniczenie, ze względu na skrócony odstęp, wprowadzane jest przez sygnał wyświetlony
na semaforze. Tym samym, wskaźniki W19 i W20 zaczęły pełnić tylko rolę informacyjną i powszechnym stało się stosowanie ich w wersji niewyświetlanej (w
postaci tablic).
3. Analiza rozwiązań
3.1. Zmiana w zapisach instrukcji Ie-1
W zakresie sygnału S3 autorzy proponują rozwiązanie problemu z jednoznaczną interpretacją sygnału świetlnego poprzez wprowadzenie korekt w instrukcji
Ie-1 §3 ust. 13 lit. 3, punkt a, poprzez wprowadzenie zapisów:
• „Sygnał S3 wyświetlany przez ostatni sygnalizator samoczynnej blokady liniowej oznacza, że semafor półsamoczynny do którego dany sygnalizator się
odnosi nadaje sygnał ograniczający prędkość do 100 km/h”,
• „Sygnał S3 wyświetlany przez sygnalizator wyjazdowy, należy interpretować jako dwa odstępy blokowe wolne”.
• „Sygnał S3 wyświetlany przez sygnalizator wjazdowy oznacza, że następny
sygnalizator nakazuje jazdę z prędkością nie większą niż 100 km/h”,
• Sugeruje się wykreślenie zapisu z instrukcji Ie-1 §3 punkt 3 ustęp 2. „dotyczy to także sygnalizatora wjazdowego na posterunek odgałęźny bez sygnalizatorów wyjazdowych”.
Proponowana korekta instrukcji Ie-1 pozwoli zapewnić jednoznaczność sygnalizacji świetlnej w zakresie sygnału S3.
3.2. Odwołanie i wprowadzenie ograniczenia prędkości
Obecnie stosowana sygnalizacja przystosowana jest do wyświetlania różnorakich sygnałów świetlnych zezwalających na jazdę za semafor. Obrazy sygnałowe
mogą zezwalać maszyniście na jazdę z maksymalną dozwoloną prędkością lub
wprowadzać jej ograniczenie. Ograniczenia prędkości nadawane przez semafory
wynikają głównie ze stanu układu torowego (położenia zwrotnic). Są więc nieodwoływalne, to znaczy, że jeżeli na semaforze zostało wprowadzone ograniczenie
prędkości to nie można go odwołać podczas wyświetlania sygnału zezwalającego.
Przy jeździe na skrócony odstęp, ograniczenie prędkości na semaforze nie wynika ze stanu układu torowego, lecz z odległości do następnego semafora i jego
stanu. Oznacza to, że ograniczenie wprowadzane jest, gdy semafor stojący na koń-
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cu skróconego odstępu wskazuje sygnał Stój, a nie jest wprowadzane, gdy wspomniany semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę. Samo ograniczenie może
zostać odwołane przez urządzenia srk po wyświetleniu na następnym semaforze
sygnału zezwalającego na jazdę. Nie stanowi to sytuacji niebezpiecznej ponieważ
po odwołaniu ograniczenia, sygnał wyświetlony na semaforze zezwala na jazdę
z prędkością większą niż poprzednio. Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy
semafor na końcu odstępu zostanie wygaszony (lub z pewnych przyczyn wygasi się samoczynnie). W takiej sytuacji na semaforze osłaniającym odstęp zostanie
automatycznie wprowadzone ograniczenie prędkości. Maszynista, widząc zmianę
wyświetlanego sygnału, może nie być w stanie dostosować prędkości tak, by semafor, na którym zostało wprowadzone ograniczenie minąć z wymaganą prędkością.
Co za tym idzie, istnieje realne ryzyko, że pojazd kolejowy może nie zatrzymać
się przed semaforem zabraniającym dalszej jazdy, ze względu na brak wymaganej
długości drogi hamowania.
Powyższa sytuacja nie jest skrajnie niebezpieczna w przypadku jaki zaprezentowany został w podpunkcie 2.2, tj. gdy długości dróg hamowania należą do sąsiednich przedziałów. Przy wdrożeniu hamowania nagłego, maszynista jest w stanie zatrzymać pociąg przed semaforem wskazującym sygnał Stój. Realny problem
pojawia się, gdy długości dróg hamowania, nie należą do sąsiednich przedziałów.
Taką sytuację przedstawiono schematycznie na rys. 5.

Rys. 5. Osygnalizowanie skróconego ostępu przy zastosowaniu dodatkowego semafora
Źródło: opracowanie własne

Według zapisów §6 ust. 2 Instrukcji [2], jeżeli odległość między kolejnymi
semaforami jest większa niż podwojona droga hamowania, to należy między nimi
umieścić tarczę ostrzegawczą lub dodatkowy semafor. W przykładzie zaprezentowanym na rys. 5, zobrazowano sytuację, w której odległość między kolejnymi
semaforami (tj. A i G) wynosi 2050 m. Przy założeniu, że prędkość na linii wynosi
120 km/h, długość drogi hamowania wynosi 1000 m. W związku z tym, odległość
pomiędzy wyżej wymienionymi semaforami przekracza podwojoną długość drogi
hamowania. W takiej sytuacji, projektant umieścił pomiędzy semaforami A i G
dodatkowy semafor E, który powoduje podział odstępu A-G na dwa odstępy: A-E
o długości 1800 m oraz E-G o długości 250 m. Tym samym spełniony został warunek nieprzekroczenia podwojonej długości, wymaganej drogi hamowania.
Rozpatrując przebieg bez zatrzymania po torze 1 (tj. A-E-G), na wszystkich
semaforach zostaną wyświetlone sygnały S2. Jeżeli z pewnych względów (np. bezpieczeństwa) zajdzie potrzeba wygaszenia sygnału zezwalającego na semaforze
G lub zostanie on wygaszony automatycznie przez urządzenia srk (przepalenie
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żarówki, wykazanie przez przejazd, stanem którego warunkowane jest podtrzymanie sygnału zezwalającego, usterki pierwszej kategorii, itp.), to na semaforze
E zostanie wyświetlony sygnał S13. Przy wygaszaniu semafora przez dyżurnego
ruchu nie posiada on informacji, w którym dokładnie miejscu znajduje się tabor (mowa
o sytuacji, w której doszło już do zajęcia odcinka Jt1). Tym samym dyżurny, zwłaszcza
gdy posterunek sterowany jest zdalnie, nie ma możliwości realnej oceny czy maszynista jadącego pociągu zdąży zatrzymać jego czoło przed semaforem zabraniającym dalszej jazdy (lub na długości drogi ochronnej za tym semaforem). Podobna
sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy sygnał na semaforze G zostanie wygaszony
automatycznie przez urządzenia srk. Jednak dla przypadku, w którym za semaforem G będzie znajdował się uzależniony w urządzeniach stacyjnych przejazd, to
automatyczne wygaszenie sygnału zezwalającego nie gwarantuje, że pociąg nie
wjedzie na przejazd. Sytuacja jest możliwa, nie ze względu na błąd maszynisty
lub niepoprawnie działający układ hamulcowy, lecz ze względu na brak spełnienia
wymaganej długości drogi hamowania.
3.3. Stosowanie wskaźników W19 i W20
Jak wspomniano w podpunkcie 2.2, obecnie wskaźniki W19 i W20 pełnią
głównie rolę informacyjną. Ich stosowanie ogranicza się do umieszczania tablic
odblaskowych na masztach semaforów – bez uzależnień w urządzeniach srk. Gdy
rzeczone wskaźniki był stosowane jeszcze jako wyświetlane, projektanci niechętnie
je stosowali, ponieważ rozbudowywało to znacznie obwody sterujące. Umieszczano je wówczas na semaforach z możliwością wyświetlenia sygnału zezwalającego
na jazdę z prędkością maksymalną lub dla semaforów biorących udział w przebiegach bez zatrzymania. Obecnie, gdy wskaźniki te stosowane są głównie w postaci
tablic, nie występuje problem skomplikowania obwodów.
Dla danej prędkości drogowej na linii kolejowej obowiązuje określona droga
hamowania, nazywana obowiązującą drogą hamowania. Każdy odstęp o długości
krótszej niż obowiązująca droga hamowania powinien być osygnalizowany wskaźnikami W19 i W20 zgodnie z §6 ustępy 6 i 7 Instrukcji [2]. Warto zauważyć, że
wskaźniki W19 i W20 w postaci tablicy z zasady odnoszą się do każdego sygnału
zezwalającego wyświetlanego na danym semaforze. Jednak wskazanie semafora
może być takie samo dla diametralnie różnych dróg przebiegu. Oznacza to, że
w jednym przypadku ograniczenie prędkości może wynikać bezpośrednio z ułożenia zwrotnic, a w innym z braku spełnienia wymaganej długości drogi hamowania
do następnego semafora.
Rozważania z powyższego akapitu należałoby podsumować w sposób dość
ogólny, a mianowicie: należy w aktach prawnych i instrukcjach wewnętrznych
doprecyzować, na których semaforach należy obligatoryjnie umieszczać wskaźniki
W19 i W20. Ponieważ wspomniane wskaźniki są stałe (tj. nie zmieniają swojego
znaczenia oraz obowiązywania bądź nie), autorzy proponują wprowadzenie kilku
reguł ich umiejscawiania. W takiej sytuacji wskaźnik W19 należałoby umieszczać na wszystkich semaforach, od których jazda może odbywać się pod semafor
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osłaniający skrócony odstęp. Natomiast wskaźnik W20 należałoby umieszczać na
wszystkich semaforach osłaniających odstęp o długości mniejszej niż obowiązująca na danej linii droga hamowania. Dotyczy to również semaforów wyjazdowych
i drogowskazowych, stojących przy torach głównych zasadniczych. W przypadku
tych semaforów, wprowadzane przez nie ograniczenie prędkości z reguły nie wynika z odległości do następnego semafora, lecz z ułożenia zwrotnic. Nie zmienia to
jednak faktu, że odległość do następnego semafora jest mniejsza niż obowiązująca
długość drogi hamowania, pomimo tego, że pociąg porusza się ze zmniejszoną
prędkością obowiązującą na całej drodze przebiegu. Dodatkowo, wskaźniki W19
i W20 powinny być stosowane jako wyświetlane w przypadkach gdy są obowiązujące tylko dla wybranych przebiegów realizowanych od danego semafora. Z racji
informacyjnej funkcji wskaźnika nie zachodzi potrzeba uzależnienia podtrzymania
sygnału zezwalającego na semaforze od świecenia się wskaźnika. Stosowanie wyświetlanych wskaźników w technice przekaźnikowej znacznie komplikowało obwody, natomiast technika komputerowa nie posiada takiego ograniczenia.
4. Podsumowanie
Praca maszynisty cechuje się wysoką monotonią, w szczególności prowadzenie
pojazdu na dużej odległości bez postojów handlowych czy technicznych. Zmęczenie maszynisty, może spowodować błędną interpretację sygnału, co może skutkować niedostosowaniem prędkości składu do nastawionej drogi przebiegu. System
sygnalizacji kolejowej ma zapewniać możliwe jak największe bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego. Dotyczy to nie tylko poprawnych reakcji systemu na
usterki ale również właściwego rozmieszczenia jego elementów w terenie. Przyczynia się to do właściwego osygnalizowania miejsc niebezpiecznych, a także spełnienia aspektów, na które system srk nie ma wpływu, np. drogi hamowania pojazdu
kolejowego. Wprowadzanie zapisów pozwalające na dwojaką interpretację sygnału jest działaniem potencjalnie niebezpiecznym i należy dążyć do ich eliminacji.
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Streszczenie. W referacie zwięźle i krótko przedstawiono opis wdrażania do eksploatacji w elektroenergetycznej infrastrukturze kolejowej nowych rozwiązań technicznych, technologii
i urządzeń. Przedstawiono jak przez ostatnich 15 lat istnienia spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., będącej narodowym zarządcą infrastruktury kolejowej, zmieniała się kolejowa infrastruktura elektroenergetyczna. Staraliśmy się to zagadnienie przedstawić w sposób systematyczny,
w związku z czym został uszeregowany wg charakterystycznych dla elektroenergetyki kolejowej
typów urządzeń.
Słowa kluczowe: sieć trakcyjna; elektryczne ogrzewanie rozjazdów; oświetlenie zewnętrzne

1. Wprowadzenie
Piętnaście lat spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to piętnaście lat zmian,
jakie dokonały się w elektroenergetyce kolejowej. Jeżeli wziąć pod uwagę okres od
rozpoczęcia zmian w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe
w 1998 roku, to można powiedzieć, że spółka osiągnęła pełnoletność. Te lata jakże
ważne dla rozwoju spółki, nie pozostały bez wpływu na tę „elektryczną” część jej
zasobów. A jest to część niemała. Na chwilę obecną obejmuje takie urządzenia, jak:
• sieć trakcyjna, której jest 24 744 tkm,
• urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów; obejmujące 29 673 komplety,
• oświetlenie zewnętrzne w ilości 195 262 szt.,
• instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych 196 754 szt. (wielkość
określa ilość takich elementów instalacji, jak: gniazda 1-fazowe, 3-fazowe,
punkty oświetlenia wewnętrznego oraz punkty instalacji odgromowych).
Każde z tych urządzeń przez ostatnie 15 – 18 lat przeszło swój indywidualny
rozwój i zostało zaadoptowane do eksploatacji w nowoczesnej formie. Niewątpliwie wpływ na taki przebieg wydarzeń miał rozwój przemysłu i wstąpienie do
Unii Europejskiej. Te ostatnie lata to wynik również pracy setek ludzi, dla których
1
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najważniejszym celem jest podniesienie poziomu technicznego infrastruktury kolejowej.
2. Sieć trakcyjna
Sieć trakcyjna jest infrastrukturą kolejową, która niewątpliwie odgrywa najbardziej istotną rolę w prowadzeniu ruchu pociągów. W punkcie początkowym
w większości oparta była o betonowe konstrukcje wsporcze typu ŻK i STż oraz
stalowe, posadowione w indywidualnych fundamentach prefabrykowanych. Izolatory ceramiczne, łańcuchowe urządzenia naprężające, duża ilość sieci o małym
przekroju oparta na stopach krzemu i brązu.
W ciągu tych lat postęp techniczny dotknął niemalże każdego elementu sieci
trakcyjnej. Pojawiły się nowe stopy i nowe technologie ich wytwarzania. Wielu
wytwórców tych elementów, technologie odlewów zamieniło na technologię kucia.
W telegraficznym skrócie tak można opisać to, co zmieniło się w sieci trakcyjnej:
• Przewody jezdne i liny nośne – coraz powszechniej zaczęto stosować stopy
miedzi CuETP i CuAg. Stopniowo wyeliminowywane są typy sieci ze stopami sKB i CuCd. Innym istotnym aspektem w tej dziedzinie jest zwiększenie ich przekrojów w związku z coraz większym zapotrzebowaniem na moc
przez nowoczesne pojazdy trakcyjne i zwiększaniem prędkości pociągów do
wielkości 200 km/h. W ramach obecnych inwestycji, preferowana jest budowa sieci trakcyjnej w oparciu o przewody jezdne i liny nośne o przekroju
150 mm2 w miejsce przekrojów 100 mm2 oraz 120 mm2. Skutkiem tego
zostały zaprojektowane i przyjęte do eksploatacji takie typy sieci trakcyjnej,
jak: YC120 -2CS150 oraz YC150-2CS150. Mając na uwadze możliwość
powstania kolei dużych prędkości w Polsce opracowane zostały prototypowe
rozwiązania sieci trakcyjnej o prędkościach konstrukcyjnych do 350 km/h
– są to dwa typy sieci trakcyjnej: YBz70-CS120 z odmianą YBz70-CSn120
oraz YBz95-CMg150 dla systemu zasilania 2x25kV AC.
• Konstrukcje wsporcze – w zakresie konstrukcji wsporczych nadal stosowane
są konstrukcje stalowe i betonowe. W przypadku tych pierwszych postęp
dotyczy nowych stopów stali oraz większej dbałości w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego opartego zasadniczo na cynkowaniu ogniowym.
(można powiedzieć, że w ostatnim czasie rozpoczęły się rozmowy dotyczące
testowania nowego rozwiązania technologicznego zwanego „zimnym cynkiem”, które można określić już mianem nanotechnologii). Jeżeli mówimy
o konstrukcjach betonowych, należy wspomnieć o technologii słupów wirowanych, które znalazły szerokie zastosowanie nie tylko w sieci trakcyjnej,
ale również w oświetleniu zewnętrznym. Modernizując linie kolejowe preferujemy obecnie fundamenty palowe zamiast prefabrykowanych. Technologia ich zabudowy jest znacznie szybsza i mniej uciążliwa dla bezpośredniego
otoczenia. Łatwość i szybkość zabudowy tych konstrukcji jest niestety czę-
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sto przyczyną wielu błędów wykonawczych. Należy jednak zaznaczyć, że
nie jest to wina rozwiązania technicznego, a jedynie niewłaściwego wykonania zabudowy.
• Izolatory – postęp w tym zakresie związany jest ze stosowaniem nowych
typów porcelany, bardziej wytrzymałych na udary mechaniczne i warunki
środowiskowe oraz lepszych technologii ich osadzania w okuciach. Jednakże
na pierwszy plan zaczynają wysuwać się izolatory kompozytowe wytwarzane w oparciu o włókna szklane, których wytrzymałość jest znacznie większa
od tradycyjnych izolatorów. Zastosowanie tych włókien dotyczy wszystkich
rodzajów izolatorów stosowanych w sieci trakcyjne.
• Osprzęt sieci trakcyjnej – w ramach eksploatacji i modernizacji odchodzimy od osprzętu teownikowego. Staramy się zastępować go osprzętem rurowym. Należy tutaj wspomnieć, że do prób eksploatacyjnych trafiają kolejne
rozwiązania podwieszeń sieci trakcyjnej wykonanych ze stopu aluminium.
Są to różne rozwiązania techniczne, które w przyszłości mają szansę na zastosowanie w naszej infrastrukturze. Na dzień dzisiejszy, dużą barierą w jego
powszechnym stosowaniu wydaje się być cena oraz perturbacje związane
z prawami autorskimi tychże rozwiązań.
• Urządzenia naprężające – w tym zakresie można wyróżnić dwa parametry,
które są impulsem postępu w ich rozwoju. Są to – niezawodność i antykradzieżowość. Skutkiem tego, w pierwszym okresie skupiliśmy się bardziej na
zmianie technologii wytwarzania ciężarów naprężających. Surowiec, jakim
dotychczas było żeliwo, zastępować zaczęły różnego rodzaju mieszaniny betonu z różnymi domieszkami, np. związków siarki. Celem było osiągnięcie typowej masy tego elementu czyli 27 kg, bez znaczącego zwiększania
jego wymiarów, co ma wpływ na kształtowanie wielkości stosów i ich pracę
w zmiennych warunkach atmosferycznych. Kolejnym, późniejszym aspektem rozwoju tych urządzeń była metoda wytwarzania siły naciągu przez te
urządzenia. O ile w pierwotnym rozwiązaniu polegaliśmy na sile grawitacji,
o tyle w innych wytwarzanie siły naciągu powierzono sprężynom. Sprężyny,
jakie znalazły zastosowanie przy konstruowaniu urządzeń naprężających,
również były w dwóch wykonaniach: śrubowym i ślimakowym.
Ale na tym nie koniec. W ostatnim okresie podjęte zostały rozmowy dotyczące testowania na sieci trakcyjnej urządzeń naprężających, gdzie czynnikiem wytwarzającym siłę naciągu jest sprężony gaz. Oczywiście obszar zastosowania tych
rozwiązań jest duży – prawie 24 tys. tkm sieci trakcyjnej i na to, aby został objęty
w całości potrzeba wiele czasu i środków finansowych.
• Ochrona przeciwporażeniowa – opracowany został system ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie
otwartym. Celem jego wprowadzenia było zwiększenie zdolności wyłączania zwarć oraz zmniejszenie potencjałów międzytorowych i szyny do wartości bezpiecznych zwłaszcza przy utracie ciągłości sieci powrotnej.
• Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa sieci trakcyjnej oraz urządzeń
znajdujących się w strefie oddziaływania trakcji – jest to najnowsze osią-
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gnięcie 15-letniej spółki. W związku z coraz większą obecnością urządzeń
komputerowych w sterowaniu ruchem kolejowym, zagadnienie to nabrało
szczególnego znaczenia. Ich wrażliwość na przepięcia jest na tyle duża, że
bez zastosowania silnej i niezawodnej ochrony, dochodzić może do rozległych uszkodzeń, a tym samym do utrudnień w prawidłowym prowadzeniu
ruchu pociągów. Dlatego opracowane zostały wytyczne stosowania ochrony
odgromowej i przepięciowej. Znajdują się one w ostatniej fazie redagowania i niebawem zostaną wprowadzone do stosowania. Można stwierdzić, że
ten dokument może być przyczynkiem do rewolucji, jaka dotknie ogólnego
spojrzenia na sieć trakcyjną i jej otoczenie w aspekcie wyładowań atmosferycznych i przepięć.
Postęp techniczny dokonał się w wielu innych aspektach dotyczących sieci
trakcyjnej, takich jak: izolatory sekcyjne, odłączniki sieci trakcyjnej, sieć sztywna
w tunelach, których nie sposób wszystkich wymienić.
3. Elektryczne ogrzewanie rozjazdów
Wydawać się może, że elektryczne ogrzewanie rozjazdów to urządzenie, w którym niewiele można zmienić czy ulepszyć. Na szczęście tak nie jest. Pierwszym
aspektem, który został poddany ulepszeniom to sposób sterowania. Pierwotnym
czynnikiem, który był motorem zmian, była dążność do zmniejszenia zużycia energii. Ponieważ najsłabszym ogniwem w procesie załączania do pracy i wyłączania
był człowiek, starano się go zastąpić automatem. W pierwszym okresie były to
algorytmy czasowe, do których w kolejnych etapach rozwoju zaczęły przyłączać się
czujniki temperatury, wilgoci czy obecności opadu. Z czasem system sterowania
zaczął obejmować coraz większe obszary. Z okręgów nastawczych rozrósł się do
całych stacji, a potem do większych obszarów obejmowanych przez LCS-y.
W miarę rozwoju technologii komputerowych i telekomunikacyjnych panele
sterowania z analogowych przekształciły się w cyfrowe, a wachlarz oferowanych
funkcji związanych z monitorowaniem ich pracy i sterowaniem znacznie się powiększył. Obecne rozwiązania pozwalają na obserwację i sterowanie urządzeń zabudowanych na poszczególnych rozjazdach. Biorąc pod uwagę ilość producentów
tych urządzeń w systemie sterowania na obszarze okręgu nastawczego, powstał
problem z kompatybilnością sterowników i ich oprogramowania. Dlatego też
przy współpracy tych producentów dokonano standaryzacji i unifikacji systemu
sterowania. Określono wspólny protokół transmisji, tak aby urządzenia różnych
producentów współpracowały ze sobą bez zakłóceń. To z kolei umożliwia podgląd
pracy urządzeń z poziomu Zakładu na jednym stanowisku w rozdzielczości do
poszczególnych obwodów, a z poziomu Centrali spółki - podgląd stanu rozdzielnic
zasilających. System w dalszym ciągu jest rozwijany, tak więc na kolejną rocznicę
istnienia spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tematów w tym zakresie nie
zabraknie.

Elektryczne aspekty 15-letniego funkcjonowania spółki PKP...

227

Wspomnieć należy tutaj o takich rozwiązaniach, jak kable grzejne o zmiennej
rezystancji, czy usprawnienie procesu wytapiania śniegu, poprzez stosowanie otulin szyny w celu spowolnienia jej stygnięcia, czy zastosowaniu radiatorów na grzejnikach elektrycznych, aby efektywniej „sterować” rozsyłem ciepła w strefie rozjazdu i ogrzewać tylko te przestrzenie, które są newralgiczne dla pracy rozjazdu.
W ostatnim czasie do rozwiązań technicznych w tym zakresie dołączyło INDUKCYJNE ogrzewanie rozjazdów. Niebawem zacznie się proces prób i testów.
Ale dlaczego skrótu EOR, zamiast elektryczne ogrzewanie rozjazdów nie „rozszyfrować” jako ekologiczne ogrzewanie rozjazdów?
Pytanie nie jest nielogiczne. Na przestrzeni ostatnich lat testowano lub testuje
się obecnie kilka innych rozwiązań technicznych w tym zakresie. Oto kilka z nich:
• Ogrzewanie wodne – system grzejników elektrycznych zastąpiony został
instalacją czynnika ciekłego, który dostarcza ciepło do rozjazdu ze źródła
energii cieplnej jakim może być lokalny węzeł cieplny, kocioł opalany olejem opałowym lub gazem. Jedna z tych instalacji jest zabudowana na terenie IZ Wałbrzych. Rozwiązanie to, jak każde inne ma swoje wady i zalety.
Istotne jest to, że może być stosowane w lokalizacjach, gdzie są problemy
z dostarczeniem stosunkowo dużej mocy elektrycznej na potrzeby ogrzewania nie tylko rozjazdów ale i obiektów kubaturowych (nastawnie).
• Ogrzewanie geotermalne – w jednym z testowanych rozwiązań jest zastosowana pompa ciepła. Do ogrzewania rozjazdów wykorzystywana jest energia
cieplna gruntu, pozyskiwana przy pomocy instalacji wypełnionej glikolem.
Technologia geotermalna w tym zakresie rozwija się bardzo prężnie i znane
są już rozwiązania dotyczące nie tylko ogrzewania rozjazdów, ale również
podjazdów, ścieżek czy płaszczyzn peronów. W tym ostatnim przypadku
pozwala na odstąpienie od odśnieżania i stosowania soli do wytapiania lodu.
Mając na uwadze powyższe, należy sądzić, że dalszy rozwój niewątpliwie nastąpi, chociażby dlatego, że do zagospodarowania pozostała jeszcze kilka innych
źródeł odnawialnych. Na chwile obecną przeszkodą wydawać się może poziom
mocy potrzebnej do osiągania celu, ale w przyszłości przeszkody te można będzie
usunąć lub obejść.
4. Oświetlenie zewnętrzne
W przypadku oświetlenia zewnętrznego również wiele się działo w czasie
tych ostatnich 15 lat. W momencie przejęcia na stan majątkowy infrastruktury oświetlenia zewnętrznego było wiele miejsc, gdzie stosowane były jeszcze
konstrukcje wsporcze drewniane. Oprawy oświetleniowe stosowane na terenach
kolejowych wykorzystywały źródła żarowe, rtęciowe i sodowe o mocach 250 W,
400 W i większych. Konsumpcja energii elektrycznej na cele oświetlenia była
bardzo duża. To stało się przyczyną podjęcia kroków do zmiany opraw oświetleniowych na bardziej nowoczesne, o mniejszych mocach elektrycznych, ale przy
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zachowaniu tego samego lub zwiększeniu strumienia świetlnego. Pierwszym krokiem było zastosowanie opraw wykorzystujących wysokoprężne lampy sodowe.
Największy efekt uzyskiwano redukując oprawy o mocach 400 W i zamieniając
je na moce 150 W i 100 W. W skrajnych przypadkach były to nawet oprawy
o mocy 70 W. Było to możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi techniki świetlnej. W dalszym okresie wdrażano kolejne rodzaje źródeł światła pozwalające na
uzyskiwanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
W pierwszej kolejności wymiany dokonywane były na przejazdach kolejowo-drogowych i w lokalizacjach, gdzie praca urządzeń oświetleniowych była intensywna, a nagromadzenie czynnych opraw bardzo duże. W celu minimalizacji zużycia energii elektrycznej, coraz powszechniej stosowane były elektroniczne zegary
(programatory) i fotokomórki sterujące pracą oświetlenia zewnętrznego.
Następny krok milowy w tej dziedzinie możliwy był do zrobienia dzięki rozwojowi techniki opraw wykorzystujących diody LED. Zastosowanie paneli wysokowydajnych diod, umożliwia dokładne sterowanie strumieniem światła i uzyskiwaniem bardzo dobrych charakterystyk rozsyłu światła. Nie bez znaczenia
jest kolejny spadek mocy opraw, co przekłada się na efektywność energetyczną.
Dzięki tym oprawom w dziedzinie oświetlenia zewnętrznego głęboko wkroczyliśmy w technikę cyfrową. Jak w przypadku urządzeń oświetlenia zewnętrznego, możliwym stało się sterowanie i monitorowanie pracy poszczególnych opraw
oświetleniowych. Zastosowanie modemów telefonii komórkowej, umożliwiło nam
sterowanie oświetleniem w lokalizacjach, gdzie był trudny dostęp do infrastruktury transmisyjnej kablowej. Przy takich możliwościach eksploatacyjnych systemów
sterowania oświetleniem zewnętrznym i elektrycznym ogrzewaniem rozjazdów
musiał powstać system SMUE – System Monitorowania Urządzeń Energetycznych. Jego powstanie i eksploatacja ma umożliwić szybkie pozyskiwanie informacji o nieprawidłowościach w pracy tych urządzeń i optymalnym podejmowaniu
działań naprawczych i zaradczych. Ten system ma podstawowo dwa cele. Pierwszym jest utrzymanie urządzeń w sprawności, a więc zapewnianiu bezpieczeństwa
i płynności prowadzenia ruchu kolejowego, drugim natomiast nadzór nad prawidłową eksploatacją, a tym samym ekonomicznym, racjonalnym korzystaniu
z energii elektrycznej.
Oświetlenie zewnętrzne to również konstrukcje wsporcze. W ciągu ostatnich
lat eliminowane były konstrukcje wsporcze drewniane i zastępowane konstrukcjami wirobetonowymi. W ciągu tych lat był okres, kiedy niechętnie patrzyliśmy
w stronę konstrukcji stalowych, ze względów kosztów utrzymania (zabezpieczenia
antykorozyjne) oraz bliska obecność trakcji 3 kV DC. Konstrukcje wirobetonowe
przebojem weszły w infrastrukturę kolejową, oferując niższe koszty zakupu i późniejszej eksploatacji, co nie pozostawało bez znaczenia. Jednakże w dziedzinie konstrukcji stalowych, podobnie jak w konstrukcjach wsporczych dla sieci trakcyjnej,
także dokonywały się zmiany. To sprawiło, że preferencje konstrukcji betonowych
w tym zakresie osłabły.
Jest jeszcze trzeci gracz w tym obszarze. W międzyczasie, na rynku pojawiły
się konstrukcje wsporcze kompozytowe. Parametry takie, jak: wytrzymałość, ży-
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wotność, odporność na agresywne czynniki zewnętrzne, okazywały się być takie
same lub nawet lepsze. A problem korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych w ich
przypadku w ogóle nie istnieje. Nie było więc możliwości, aby i takie konstrukcje
wsporcze nie zaczęły się pojawiać na obiektach związanych z prowadzeniem ruchu
pociągów, peronach i przejazdach.
W tej dziedzinie również rozwój jest dynamiczny. Zwłaszcza w zakresie implementowania do opraw oświetleniowych czujników ruchu, identyfikujących
rozmiar obiektów i umożliwiających wyraźne granice obserwacji. Takie rozwiązanie umożliwiają prace nad kolejnym etapem udoskonalenia systemu efektywnego oświetlania terenu, uzależniając go od obecności ludzi lub pojazdów w strefie
oświetlanego obszaru.
5. Instalacje elektryczne
Ostatnia gałąź infrastruktury energetycznej – instalacje elektryczne związane z obiektami kubaturowymi. Tutaj rozwój występował samoistnie. Wszystkie
aspekty dotyczące oświetlenia zewnętrznego można z pełną premedytacją tutaj
przypisać. Eliminacja opraw żarowych, wymiany wyeksploatowanych instalacji.
Rozwój systemów ogrzewania i ich sterowanie. Zmiana wynika z eliminacji lokalnych kotłowni opalanych węglem. Istotną przesłanką w tym zakresie jest dokładna analiza ekonomiczna uwzgledniająca wszystkie koszty związane z ogrzewaniem
obiektu i zderzenie ich z kosztami eksploatacji ogrzewania w innych systemach
(energia elektryczna, węzeł cieplny, gaz, olej opałowy).
Jest jednak jeden aspekt, który warto zaakcentować w tej materii. Są to źródła
odnawialne, w szczególności panele fotowoltaiczne. Obecnie eksploatujemy instalacje, których łączna moc to prawie 110 kW. Jedne z nich umożliwiają zasilanie
małych obiektów, o niewygórowanym zapotrzebowaniu na moc rzędu 3-5 kW, jak
np. strażnica przejazdowa czy mała nastawnia, drugie z kolei umożliwiają zasilenie
dużej nastawni lub hali napraw, których poziom zapotrzebowania sięga 30 kW.
Biorąc pod uwagę ciągły rozwój technologii wytwarzających ogniwa fotowoltaiczne oraz skokowy wzrost pojemności zasobników energii należy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości katalog rozwiązań technicznych, możliwych do
zastosowania w obiektach narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej będzie
się powiększać.
Tak w dużym skrócie przebiegała 15-toletnia historia rozwoju i unowocześniania energetycznej infrastruktury kolejowej, pod troskliwymi skrzydłami spółki PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Mamy nadzieję na dalszy jej rozwój i postęp. A skoro
transport kolejowy w Europie jest tym preferowanym, to sprawia, że nadzieje nie są
płonne, a kolejne 15 lat przyniesie wiele nowych i ciekawych rozwiązań.
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Streszczenie. Autorzy podejmują próbę oceny spójności obowiązujących przepisów, instrukcji
i innych aktów prawnych, które po wieloletnich zmianach organizacji przedsiębiorstwa PKP S.A.
powodują niejednolitą interpretację i sprawiają wiele trudności samej PKP i przedsiębiorstwom
realizującym inwestycje infrastrukturalne.
Słowa kluczowe: niespójność przepisów, terminologia linii kolejowej, inwestycje infrastrukturalne

Przy okazji analizy geometrii układu torowego na jednym z kontraktów realizowanych ostatnio przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. natrafiliśmy na cały
szereg nieprawidłowości i niedomówień w obowiązujących przepisach. Powoduje
to dowolność interpretacji wyników odbiorów robót oraz niespełnienie wymagań
założonych w projektach budowlanych.
Na wstępie przypomnijmy sobie jakie obowiązki należą do inwestora organizującego proces budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Zgodnie z art. 18.1. ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz
z późniejszymi zmianami w art. 18.1 określa podstawowe obowiązki:
1. Do obowiązku Inwestora należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
a w szczególności zapewnienie:
1 Wkład autorów w publikację: Królikowski K. 80%, Hydzik J. 20%
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1) Opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów;
2) Objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy;
3) Wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie;
3. Inwestor może zobowiązać projektantów do sprawowania nadzoru autorskiego.
Przytoczone zostały tylko te pozycje, które wymagają oddzielnego komentarza
w związku z występującymi wątpliwościami w świetle dostępnych dokumentów.
Na uczestnikach procesu budowlanego wymienionych w art. 17. Ustawy Prawo
Budowlane ciąży odpowiedzialność zapisana w ustawie jak wyżej oraz w towarzyszących jej aktach normatywnych, tj. ustawach, rozporządzeniach, zarządzeniach, przepisach, instrukcjach, normach polskich i międzynarodowych, na które
powołują się wszyscy uczestnicy procesu w swoich dokumentach i których należy
przestrzegać na każdym etapie realizacyjnym, tj. przy opracowywaniu programu
funkcjonalno – użytkowego w projekcie koncepcyjnym, projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym (przyp. autora).
Wykonania projektu wykonawczego nie przewiduje Prawo Budowlane, naszym
zdaniem jest to dokument wprowadzający zamieszanie, ponieważ: Pozwolenie na
budowę wydawane jest na podstawie projektu budowlanego i wszelkie uzupełnienie uzasadnione można wprowadzać w ramach rezerwowych środków, w drodze
nadzoru autorskiego lub przez egzekwowanie w wyższym stopniu nabytej wiedzy,
do czego obliguje Rozdział 2 Prawa Budowlanego. Szczególna odpowiedzialność
spoczywa na Inwestorze (Zamawiającym), który jest powodem całego procesu budowlanego, a posiadając potrzebę lub pomysł oraz środki finansowe zaprasza do
procesu projektanta, a następnie wykonawcę (funkcję inspektora nadzoru pełni
we własnym zakresie jeżeli jest niezbędny lub wykonuje go w systemie zleconym
ustanawiając Inżyniera projektu).
W przypadku dużych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych
i publicznych zapraszanie do uczestnictwa w procesie budowlanym odbywa się
w formie przetargu według zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Do niedawna jedynym kryterium kwalifikującym o wyborze była najniższa
cena. W związku z powyższym prawie wszystkie inwestycje krajowe, kolejowe czy
też drogowe lub komunalne były realizowane z wielkimi wstrząsami, a ich uczestnicy kończyli działalność przed sądami gospodarczymi krajowymi lub zagranicznymi, często popadając w stan upadłości.
Dość wątły rynek usług projektowych o wysokim wielobranżowym poziomie
i robót budowlanych opartych na nowoczesnej technologii i technice, realizowanych przez firmy krajowe, zmuszały inwestorów do wyboru firm zagranicznych,
które nie znając uwarunkowań polskich, w tym mobilności administracji państwowej i niejednoznacznych aktów prawnych wpadały w pułapki natury formalnej,
nie spełniając tym samym zamierzeń Inwestora. Biorąc pod uwagę bardzo duże
zapotrzebowanie na prace projektowe przy modernizacji infrastruktury kolejowej, drogowej i komunalnej w perspektywie inwestycyjnej 2013 i 2020, projekty
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realizowane były przez niewielkie ośrodki projektowe wzajemnie wspomagające
się, ponieważ nie stać ich było na wielobranżowość. Przykładem tego była obawa
niewykorzystania funduszy unijnych. Duże centra projektowe w latach 90., jak
Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego w Warszawie posiadając swoje jednostki terenowe we wszystkich ówczesnych siedzibach DOKP,
a było ich 8, upadły ze względu na zastój inwestycyjny.
Z tego wynika, że cały wysiłek zamawiającego powinien być podporządkowany
realizacji zakresów i celów wymienionych wyżej pozycji, a przede wszystkim: modernizacji układów torowych stacji i szlaków.
Z analizy udostępnionej nam do wglądu dokumentacji nie wynika, że projektanci przedkładali rozwiązania wariantowe, jeżeli chodzi o układ geometryczny
torów i rozjazdów. Brak wzmianek o wyborze układu optymalnego wraz z uzasadnieniem ekonomicznym. Brak także odniesienia do programu funkcjonalno –
użytkowego (PFU), który opracowuje zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(PFU).
Zwiększenie prędkości na istniejących liniach wymaga w wielu przypadkach
zwiększenia promieni łuków lub zastąpienia ich prostymi.
Efektywność wynikająca z poprawienia trasy jest szczególnie duża, gdy istnieją
łuki o promieniach ograniczających rozwijanie założonej prędkości maksymalnej
na danej linii. Natomiast efektywność z poprawienia trasy poprzez wbudowanie
rozjazdów łukowych oraz połączeń między torami a rozjazdami łukowymi może
okazać się nieefektywna, a wręcz powodować skutki ujemne. Wystarczy uszkodzenie kilku nietypowych elementów rozjazdów na jednej ze stacji i cały układ może
okazać się niewydolnym w dłuższym okresie czasu.
Kolejnym słabym punktem są rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno – kartograficznej wykonywanej na poszczególnych etapach modernizacji linii kolejowych, które są zawarte w Instrukcji Ig 1 (załącznik do zarządzenia Nr 20/2010
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 sierpnia 2010 r.).
Instrukcja powinna być stosowana na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, niezależnie od systemu prowadzenia inwestycji (projektuj i buduj lub projekt, a potem budowa), przy każdorazowym przygotowaniu i realizacji zadań związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjno – kartograficznej.
Dokumentacja dla celów projektowych wymaga wykonania między innymi:
• mapy dla celów projektowych (w standardzie 3D lub 2D),
• osnowy geodezyjnej,
• zestawienia odchyleń położenia osi toru w planie i profilu, względnie stanu
archiwalnego w oparciu o protokoły zdawczo – odbiorcze regulacji osi toru.
Pomyłki powodują odchylenia w planie i profilu rzutujące na niewłaściwą jakość robót i sprawiają, że po niewielkim okresie eksploatacji zachodzi potrzeba
dokonania niezbędnych poprawek i remontów. Projektantom niekiedy problem
sprawia punkt odniesienia (Kronsztadt czy Amsterdam?).
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Rys. 1. Rozjazd nr 54; 60E1 ułożony w I etapie realizacji i w latach 2006÷2009 przesunięty w stosunku do projektowanej osi o 0,06 m Rozjazd nr 34; Rz60E1
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Wykres strzałek w rozjeździe nr 54
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Rys. 3. Droga rozjazdowa od rozjazdu 54 do rozjazdu nr 04.
Wyraźnie widoczne niezgodności z dokumentacją

Na rys. 1 jest przedstawiony kolorem zielonym rozjazd nr 54 wbudowany w I
etapie modernizacji na jednej ze stacji oraz kolorem czerwonym rozjazd nr 34 wbudowany w II etapie modernizacji na tejże stacji (2009-2015). Rozjazd nr 54 łukowy dwustronny 60E1 o promieniu w kierunku zasadniczym 4640 m i w kierunku
zwrotnym 560.22 m wykonany z rozjazdu podstawowego Rz60E1-1:12500 został
przesunięty o 0,06 m w kierunku wschodnim. Wynikiem tego przesunięcia (rys. 2)
jest pomierzona strzałka w punkcie B wynosząca 1 mm na cięciwie 10 m zamiast
3 mm, co powoduje krzywiznę równą 12500 m zamiast 4640 m oraz pomierzona
strzałka w punkcie E wynosząca 8 mm na cięciwie 10 m, co powoduje krzywiznę
1562 m zamiast 560,22 m.
O nieprawidłowym ułożeniu rozjazdu nr 54 świadczy także nieprawidłowo ułożony rozjazd nr 34 Rz60E1-1:12-500. W prawidłowo ułożonym rozjeździe nr 34
punkty E, F, G powinny posiadać ten sam azymut 297,559°; tymczasem punkty F
i G posiadają go, natomiast punkt E różni się o 0,429°. W związku z powyższym,
aby połączyć rozjazd 54 z rozjazdem 34, tor za rozjazdem nr 54 i początek rozjazdu nr 34 zostały dopasowane z przesunięciem 0,429°. Nieregularne połączenie
wstawki pomiędzy rozjazdami 34 i 54 pilnie wymaga regulacji obu rozjazdów
(fot. 1).
Takich przypadków na analizowanym odcinku linii stwierdzono wiele, a szczególnie na wszystkich rozjazdach łukowych.
Przytaczając zgodnie z Prawem Budowlanym, prawa i obowiązki uczestników
procesu budowlanego jak również zdarzenia, jakie miały miejsce od rozpoczęcia
projektowania do zakończenia inwestycji (odbiorów eksploatacyjnych, przeglądów
technicznych, odbiorów częściowych, odbiorów ostatecznych), stwierdzić należy,
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że wszyscy uczestnicy procesu budowlanego przyczynili się do wystąpienia
niezgodności, a następnie problemów z dokonaniem odbioru końcowego
obiektu budowlanego realizowanego w ramach analizowanych kontraktów.

Fot. 1. Nieregularne połączenie wstawki pomiędzy rozjazdami 43 i 54 widoczne na fotografii

W wyniku przeprowadzonych odbiorów eksploatacyjnych układu geometrycznego torów i rozjazdów dopuszczono kursowanie pociągów z prędkością rozkładową. Świadczy to o tym, że podstawowe parametry techniczne układu geometrycznego torów i rozjazdów zostały dotrzymane. Jednocześnie daje się zauważyć,
że oprócz wymaganych parametrów technicznych, powinny być dotrzymane także parametry estetyczne, które w tym przypadku należy zaliczyć do parametrów
technicznych, jak nieregularne krzywizny na wstawkach między rozjazdami i kierunkach zwrotnych w rozjazdach, które nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu pociągów, o ile nie przekraczają dopuszczalnych wartości, natomiast
niepokoją oczy obserwatora.
Mnogość różnych aktów normatywnych dotyczących krajowej infrastruktury
kolejowej, w których często zamieszczane są te same lub podobne parametry, nazwy, oznaczenia w zależności kto, kiedy, dla jakich celów, w związku z czym i z ja-
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kiej okazji wydawał, nie sprzyjały i nie sprzyjają projektowaniu, budowie i utrzymaniu infrastruktury, a także w edukacji wyższego, średniego i niższego nadzoru.
Podstawowe definicje i okoliczności
W celu przypomnienie podstawowych definicji i okoliczności poniżej przedstawione zostały nazwy funkcjonujących dokumentów normatywnych. Dane pochodzą ze słownika Języka Polskiego prof. dr Mieczysława Szymczaka PWN 1981 r.
1) Ustawa zasadnicza - to Konstytucja RP.
2) Ustawa – Akt prawny o charakterze ogólnym powszechnie obowiązujący,
uchwalony w szczególnym trybie przez najwyższy organ władzy państwowej – Parlament, w Polsce Sejm i Senat (artykuł ustawy, projekt ustawy,
Dekret z mocy ustawy, zarządzenie na mocy odpowiedniej ustawy).
3) Dekret – Akt prawny mający moc ustawy wydawany przez organ inny
niż parlament, w przerwie między sesjami Sejmu i Senatu przez organ
władzy wykonawczej (Prezydenta. Rząd). Dekret można wydać, ogłosić,
zawiesić.
4) Rozporządzenie – Akt prawodawczy wydany przez Naczelny Organ
Administracji Państwowej Radę Ministrów lub Ministra na podstawie
upoważnienia zawartego w ustawie (przygotować, wydać decyzję, postanowienie, polecenie).
5) Zarządzenie – Akt normatywny wydany przez organ administracji na
podstawie ustawy i w celu jej wykonania regulujące sprawy nie mające
rozporządzenia.
6) Uchwała – Akt woli organu państwowego lub zawodowego, uchwała dotycząca czegoś. Podjąć, powziąć uchwałę, zatwierdzić, ustanowić (Ustawę
uchwalono większością głosów; głosować za uchwałą, Uchwalić, postanowić coś, podjąć decyzję w wyniku narady kompetentnego zgromadzenia).
7) Dyrektywa – Wskazówka dotycząca postępowania, wytyczne, zalecenie,
zarządzenie. Dyrektywy kierownictwa, otrzymanie dyrektywy postępowania. Działać zgodnie z dyrektywami; wytyczanie, wyznaczanie dyrektywy zalecanej, obowiązkowej; wskaźniki dyrektywne.
8) Memorandum – Pismo dyplomatyczne bez adresu, podpisu, pieczęci,
zawierające najczęściej jedynie faktyczne lub prawne ujęcie zagadnień będących przedmiotem rokowań między stronami.
9) Memoriał - Pismo skierowane do władz zawierające wyjaśnienie pewnych
spraw albo uzasadnienie próśb.
10) Dezyderat – Wyraźnie określone żądanie, życzenie, postulat. Dezyderat
Komisji Sejmowej, Przedstawić, wyrazić swoje dezyderaty.
11) Standardy techniczne – Przeciętna norma, przeciętny typ, wyrób odpowiadający określonym wymogom lub konstrukcja odpowiadająca
określonym wymogom, wzorzec. Wyroby o standardzie europejskim,
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światowym, przyjęty poziom życia, standardowy, typowy odpowiadający
określonym normom, niczym się nie wyróżniający od przyjętych norm,
nieoryginalny, ujednolicać, normalizować, standaryzować.
Norma – Ogólnie przyjęta zasada; regulacja; przepis; wzór, Norma
techniczna. Dokument techniczno-prawny określający właściwości (np.
rodzaj materiału lub wymagania ilościowe (np. wymiary, którym powinien odpowiadać dany przedmiot lub system; ilość, miara, granica ustalona, obliczona, przewidziana jako wymagana lub obowiązująca w jakimś
zakresie, w węższym znaczeniu; Norma wagi i wzrostu dzieci, Norma
żywieniowa, Norma składu chemicznego stali, itp.
Normalizacja – Opracowywanie i wprowadzanie obowiązujących przepisów, norm w zakresie pewnych czynności, świadczeń, prac, itp. zwłaszcza
opracowanie i wprowadzenie jednolitych norm technicznych; Normalnie
– według normy, tak jak powinno być, prawidłowo, należycie, właściwie,
zwyczajnie, przeciętnie, naturalnie. Normalny – zgodny z normą, wzorem, przepisem, taki jaki powinien być, prawidłowy, najczęściej spotykany.
Normatyw – Wskaźnik norm, według których ma być wykonywana
jakaś praca, normatywy remontowe, normatywy określające prędkość
i głębokość skrawania. Normatywny – ustalający stosujący normy, reguły, przepisy. Akty normatywne Podlegający normom, ustalony, określony
normą, zgodny z normą (profil obręczy i obrzeża zestawu kołowego), normatywem. Normatywne zużycie płaszczyzny tocznej i obrzeża zestawu
kołowego w pojazdach szynowych; Normatywne zużycie pionowe i boczne szyny kolejowej.
Przepis – Wskazówki, zwykle pisane, określające sposób wykonywania
realnie czegoś; zasada; prawidło; reguła; zarządzenie, rozporządzenie na
piśmie lub jego pojedynczy punkt, paragraf, regulacja, instrukcja Przepis
prawny; część aktu prawnego wyodrębniona przez prawodawcę najczęściej jako artykuł, paragraf lub w ich obrębie jako punkt, ustęp. Przepisowo – zgodnie z przepisem, regulaminem.
Regulamin – Przepisy ustalające sposób postępowanie w jakiejś dziedzinie obowiązujące członków jakiejś instytucji. Zbiór takich przepisów
napisany lub ogłoszony drukiem. Drobiazgowy, surowy regulamin. Regulamin określa czyjeś obowiązki, obowiązuje kogoś. Przestrzegać, trzymać
się regulaminu.
Reguła – Zasada, prawidło postępowania, przepis, twierdzenie sprowadzające w większości wypadków powszechne, sztywne ścisłe reguły. Reguły rozumowania, trzymanie się ustalonych reguł. Wyjątek potwierdza
regułę; Niema reguły bez wyjątku.
Instrukcja – Zbiór przepisów zwykle na piśmie określających sposób
postępowania w jakiejś dziedzinie, dokładne pouczenie, wskazówka. Dokładna szczegółowa instrukcja, Wydać odpowiednie polecenie, instrukcje.
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Działać, postępować, robić coś według instrukcji, zgodnie z instrukcją.
Zastosować się do instrukcji; Zbiór norm postępowania.
19) Warunki techniczne – Zastrzeżenie, od którego spełnienie zależy dotrzymanie, zrealizowanie czegoś, wymaganie, żądanie stawiane przy zawieraniu jakiejś umowy, a także zespół cech koniecznych dla czegoś, do
tego aby być czymś, do wykonywania czegoś; Zespół czynników od których uzależnione jest istnienie czegoś.
20) Tymczasowe warunki techniczne – Warunki teraz obecnie, na razie do
chwili aż coś nastąpi, do jakiegoś czasu.
21) Wytyczne – Podstawowe założenia, kierunki działania, dyrektywy, wskazówki; Wytyczne do pracy nad czymś; Wytyczyć linie postępowania.
22) Tymczasowe wytyczne – Wytyczne teraz, obecnie do chwili aż coś nastąpi zamiennego, do jakiegoś czasu.
W obecnie obowiązujących regulacjach prawnych Zarządcy narodowej sieci kolejowej2 (stan na początek realizacji kontraktów w 2008 r.) występują niespójności
i rozbieżności z innymi regulacjami prawnymi. Problematyka ta ma wpływ na
jakość wykonywanych prac lub robót oraz na pozyskiwanie danych o stanie infrastruktury kolejowej. Wprowadzone zmiany w obowiązujących instrukcjach,
wytycznych, warunkach technicznych, często nie posiadają komentarza uzasadniającego zmianę i uzasadnienia ekonomicznego. Każda zmiana powinna z czegoś
wynikać, np. z wdrożenia przepisów unijnych i/lub Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSJ) kolei konwencjonalnych lub kolei dużych prędkości; przeprowadzonych badań i doświadczeń z wdrożenia technik lub technologii innowacyjnych, patentów, wzorów użytkowych, itd. Należy mieć także na uwadze, że
szereg zapisów w Dyrektywach Unii Europejskiej ma charakter czysto komercyjny. Na przykład artykuł 8 i 9 Dyrektywy 2001/16.WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego
systemu kolei konwencjonalnych, które dotyczą wprowadzania na rynek europejski składników interoperacyjności. Polska jest opóźniona we wdrażaniu całego systemu z powodów między innymi:
a. Braku tłumaczeń na język polski Norm PN-EN, opracowanych przez komitety CEN i CENELEC. Normy są przyjmowane przez Polski Komitet Normalizacyjny, w formule przetłumaczonej na język polski pierwszej strony
tytułowej, natomiast cała treść pozostaje w języku angielskim, niemieckim
lub francuskim.
b. Zapisy z Dyrektyw Unii Europejskiej lub Norm są wprowadzane do aktów prawnych polskich bez uwzględnienia warunków krajowych środowiskowych klimatycznych, topograficznych, geograficznych, w wyniku czego
często są niezrozumiałe ze względu na stosowany język tłumaczenia. Teksty
powinien tłumaczyć tłumacz znający branżę kolejową.
c. Występuje brak stosownej edukacji na poziomie średnim i wyższym z zakresu Przepisów Unijnych dotyczący branży kolejowej.
2 Instrukcja Id-12 (D29) w sprawie wykazu linii kolejowych.
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Zmieniające się zapisy nie tylko w rozporządzeniach, instrukcjach, warunkach
technicznych czy innych aktach prawnych zawierających niespójność ze sobą, nie
pozwalają jednoznacznie ocenić lub określić celu prawodawcy. Taka niespójność
przyczynia się do powstawania konfliktów wśród uczestników procesów inwestycyjnych, nieporozumień podczas prac Komisji Odbiorów Częściowych, Eksploatacyjnych, Ostatecznych i Końcowych, konfliktów na etapie rozstrzygania przetargów (w tym wiele zapytań i wymijających odpowiedzi Zamawiającego), a w konsekwencji wydłużenia okresów realizacji, nie dotrzymywanie przez Wykonawców/
Dostawców terminów umownych i w rezultacie niewykorzystywanie unijnych
środków przez Polskę na inwestycje kolejowe. Dowodem na to jest informacja
Komisarza Unii Europejskiej Pana Corina Cretu dla Europosła Tomasza Poręby,
że Polska do obecnej chwili wykorzystała środki w perspektywie finansowej 20072013 w zaledwie 61%,a środki można wykorzystać tylko do końca 20153 r.
Przykłady zmieniających się zapisów niespójnych lub błędnych
1) Terminologia linii kolejowej (drogi szynowej) Jej różnorodną i niespójną definicję przestawiono w pięciu podstawowych aktach prawnych.
a) Ustawa z dnia 28 marca 2003r . o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86
poz. 789).
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. nr 106, poz. 1126), Zmiana: Dz. U.nr 109, poz. 1157).
c) Warunki techniczne nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1). Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (załącznik do zarządzenia Nr 14/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe
z dnia 18 maja 2005 roku)4.
d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
września 1998 r. „w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie wraz z późniejszymi
zmianami”.
e) Wykaz linii Id-12 (D-29) Wykaz Linii (załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 9 lutego 2009
roku).
Ad a) Definicja powołana przez ustawę o transporcie kolejowym z dnia 28
marca 2003 r. w art. 4 pkt 2 wraz z późniejszymi zmianami jest definicją
niepełną, mianowicie zapisano: w wersji Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789:
„linia kolejowa” – tory kolejowe wraz z zajętymi pod nie gruntami oraz przyległy
pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia
ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie gruntami”;
3 Źródło: www.tomaszporęba.pl, Rynek Kolejowy z 2015.10.23.
4 Ze zmianami wprowadzonym zarządzeniem nr 8/2015 Zarządu Polskie Linie Kolejowe S. A. z dnia 24
marca 2015 roku.
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W pkt 3 zapisano: „Przyległy pas gruntu” – grunty wzdłuż linii kolejowej, usytuowane po obu ich stronach, przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia
ruchu kolejowego.
Ad b) Według ustawy Prawo Budowlane5 art. 3 pkt 3a) brzmi: Ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie liniowym –„należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg,
linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa, naziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy, oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego
części ani urządzenia budowlanego”.
Ad c) Definicję linii kolejowej podaje również Id-1(D1) z 2005 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi w 2006 r., 2010 r., 2015 r., mianowicie: Rozdz. I,
pkt 10 „Linia kolejowa - droga kolejowa mająca początek i koniec wraz z przyległym pasem gruntu, na którą składają się odcinki linii, a także budynki, budowle
i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod
nie gruntami”.
Ad d) Definicję budowli kolejowej i drogi szynowej podaje również rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września
1998 r. wraz z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 151 z dnia 15 grudnia
1998 r., Dz. U. z dnia 10 czerwca 2014 r. poz. 867. I tak w dziale I, §3
pkt 1) określa:
Przez pojęcie budowli kolejowej – rozumie się całość techniczno-użytkową wraz
z gruntem, na którym jest usytuowana oraz instalacjami i urządzeniami, służącą
do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, umożliwiającą
dokonywanie przewozów osób lub rzeczy, a w szczególności: drogi szynowe normalnotorowe, szerokotorowe i wąskotorowe, koleje niekonwencjonalne, budowle ziemne,
mosty wiadukty, przepusty, konstrukcje oporowe, rampy, perony, place ładunkowe,
skrzyżowania linii kolejowych drogami publicznymi w jednym poziomie, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego, urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem, urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej i urządzania techniczne oraz inne budowle usytuowane na obszarze kolejowym
służące do prowadzenie ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej.
Ad e) A jeszcze inna definicja figuruje w Id-12 (D29) z 2011 r. Wykaz Linii (załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe
z dnia 9 lutego 2009 roku).
„Linią kolejową jest element sieci kolejowej, posiadający własną kilometrację, numer
i nazwę
1) pomiędzy początkiem linii a posterunkiem zapowiadawczym;
2) pomiędzy dwoma posterunkami zapowiadawczymi;
3) pomiędzy posterunkiem zapowiadawczym a granicą państwa;
4) pomiędzy posterunkiem zapowiadawczym a końcem linii;
5 Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne. Wydawnictwo LEX Warszawa 2011
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5) pomiędzy bocznicą a posterunkiem zapowiadawczym;
6) pomiędzy posterunkiem zapowiadawczym a bocznicą”.
Na pierwszy rzut oka, wszystkie definicje są podobne dla znawcy przedmiotu
kolejnictwa. Z przytoczonych definicji wynika także, że wiele pojęć i zapisów powinno być uszczegółowionych. Potrzeba taka istnieje, żeby zdefiniować linię kolejową w sposób jasny i zrozumiały dla każdego czytelnika oraz osób, które taką
definicję chcą wykorzystać do systemu monitoringu geometrii torów i rozjazdów,
obiektów pomiarowych, sektorów pomiarowych, jak również sposobów oznaczania początku, końca, długości linii kolejowej. Konieczne to jest do prowadzenia
ewidencji zasobów infrastruktury i jej wartości dla celów rozliczeń finansowych
do określenia wartości środków trwałych (majątku narodowej sieci kolejowej) i do
opracowania rozkładów jazdy.
Parametr wichrowatości toru
W zakresie geometrii toru kolejowego wyróżniamy jego położenie w płaszczyźnie poziomej i płaszczyźnie pionowej. W płaszczyźnie poziomej toru podstawowymi parametrami toru są:
– szerokość toru,
– gradient szerokości toru,
– nierówność toków szynowych w płaszczyźnie poziomej (krzywizny).
Natomiast w płaszczyźnie pionowej toru jej zasadniczymi parametrami są:
– przechyłka,
– rampa przechyłowa,
– nierówność toku szynowego w płaszczyźnie pionowej lewego lub prawego,
– parametr wichrowatości toru.
Jednak wszystkie wymienione wyżej parametry należy rozpatrywać w układzie
wzajemnego oddziaływania tor-pojazd.
Definicja parametru wichrowatości była stopniowo modyfikowana w wyniku
wprowadzonych zmian, często bez uzasadnienia. A oto jej sformułowania:
1) W instrukcji D-75 z 1991 r. „Pomiar wichrowatości toru wykonywany jest przez
pomiar (zestaw słów niefortunny) i analizę zmienności nierówności toków szynowych
lub przechyłki toru na bazie długości 5 m – pomiędzy drugą osią wózka przedniego
i drugą osią wózka środkowego. Wichrowatość toru jest obliczana z różnicy nierówności lub przechyłki. Na sieci PKP wichrowatość jest liczona na bazie 5 m”
Tu rodzi się pytanie: A jak niema wózka środkowego, tylko jest wózek pierwszy
i drugi?
W jakim pojeździe? A jak pojazd ma dwie osie? Raz wózek może być przedni,
a drugi raz tylny w tym samym pojeździe, itd. Definicja mało precyzyjna.
2) Według instrukcji Id-14 - Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań
i oceny stanu torów (D75 z 2005 r.) [Zarządzenie nr 26 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia
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„Instrukcji o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id14 (d75)], w paragrafie 1 ust. 1 pkt 2 określa: „Wichrowatość toru jest stosunkiem
różnic wysokości torów szynowych w dwóch sąsiednich przekrojach do odległości między tymi przekrojami, który wyrażany jest w mm/m lub w promilach”.
3) Według Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D1 z 2005r.) 2006.2010.2015 [Załącznik do zarządzenia Nr
14/2005 Zarządu PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005
roku] w rozdz. I pkt. 18 „Wichrowatość – rozumie się stosunek różnic wysokości
toków szynowych w dwóch sąsiednich przekrojach do odległości między tymi przekrojami, który wyrażony jest mm/m lub promilach”.
4) Według Id-14 (D75) z 2010 r. „Wichrowatość toru jest stosunkiem różnic wysokości toków szynowych w dwóch sąsiednich przekrojach do odległości między tymi
przekrojami, który wyrażany jest w milimetrach lub promilach”.
A zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno Instrukcją Id-14 (D75)
z 2010 r., jak i Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1(D-1) z 2010 i 2015 r., nie jest ustalona i zalecana baza parametru
wichrowatości 5 m. Stąd wynika, że jest to dowolna odległość między tymi przekrojami. Do tej dowolnej odległości (bazy) nie zostały zweryfikowane wartości
dopuszczalnych odchyłek dla parametru wichrowatości.
I tak, też w tej samej instrukcji i tych samych warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych z 2010 i 2015 r., które obowiązują aktualnie, odchyłki te są określone i ustalone, nadal tylko i wyłącznie dla bazy wynoszącej 5 m. Dlatego też w raportach pomiarowych, zarówno z pomiaru geometrii
toru uzyskanego z metody bezpośredniej lub pośredniej diagnosta nadal stosuje
bazę 5 m.
Dodatkowo parametr wichrowatości, uzyskany z pomiaru wagonem pomiarowym drezyną pomiarową EM-120 lub toromierzem elektronicznym (samorejestrującym) w odniesieniu do bazy 5 m, dla pracowników zespołów diagnostycznych jest jednym z podstawowych parametrów określających dopuszczalną prędkość na torze.
Na podstawie przekroczeń parametrów podejmuje się decyzje ograniczające
prędkość ruchu pociągów i decyzje naprawcze. Baza pomiarowa przechyłki w rozjazdach powinna być także ustalona o wartości 5 m.
W tym celu wartości mierzalne szerokości toru oraz przechyłki powinny być
rejestrowane na kierunku zasadniczym i zwrotnym co 5 m (pierwszy pomiar na
styku przediglicowym). Pomiary wartości wysokości toków szynowych w tych samych przekrojach powinny odbywać się pod obciążeniem eksploatacyjnym. Przy
pomiarach parametru wichrowatości pojazdami pomiarowymi jest to osiągalne,
natomiast przy pomiarze toromierzem samorejestrującym pomiar obarczony jest
błędem. Na podstawie doświadczeń stwierdzam, że wrażliwość parametru wichrowatości toru na wykolejenie taboru zależy od konstrukcji i stanu utrzymania taboru, a mianowicie:
– rodzaju wagonu (pasażerski, towarowy),
– rodzaju konstrukcji i rodzaju usprężynowania masy pojazdu,
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stanu masy usprężynowionej i nieusprężynowionej pojazdu,
liczby osi i liczby wózków,
rodzaju łożysk (toczne, ślizgowe),
średnicy kół różnicy średnicy kół w zestawach wartości zużycia powierzchni
w osi tocznej i zużycia obrzeży,
– wichrowatości nadwozia pojazdu (wagonu krytego),
– wichrowatości nadwozia (platformy, węglarki),
– jakości utrzymania panwi skrętu i czopów skrętu,
– jakości połączenia między wagonowego, sprzęgów wagonów,
– sposobu rozmieszczenia ładunku na płaszczyźnie nadwozia (dotyczy asymetryczności rozłożenia ładunku, powodującego odciążenia lub przeciążenia
zestawów kołowych na lewo lub prawo od osi podłużnej wagonu),
– wartości rozstawu osi w wózkach i osi w pojazdach dwuosiowych, ponieważ przy dużych nierównościach w płaszczyźnie pionowej toków (dołkach)
o wykolejeniu decyduje baza wózka w pojeździe (rozstaw osi w wózku szczególnie w ostrych łukach, a nie baza pomiaru 5 m).
Wartości dopuszczalnych odchyłek według Id-14(D75) z 2010 r. w załączniku nr
1 i 1a, oraz z Id-1 (D-1) z 2010 r. i 2015 r. Załącznik 13 przedstawiono w tabelach
1 i 2.Dokonując analizy tych dwóch tabel zauważa się, że są wprost ze sobą jednolite
- mianowicie - wartości dopuszczalnych odchyłek podstawowych parametrów położenia toru wg ID-14 (D-75) z 2010 roku, zostały określone dla wszystkich prędkości
co 10 m w zakresie 20÷200 km/h (tabela 3). Natomiast wartości dopuszczalnych
odchyłek podstawowych parametrów położenia toru wg ID-1 (D-1) z 2010 i 2015
roku nie zostały określone dla wszystkich prędkości co 10 m.
Brak odchyłek dopuszczalnych dla: V=90, 110, 130, 150, 170 i 190 km/h.
Występuje brak spójności obowiązujących regulacji prawnych, co powoduje powstawanie problematycznej zgodności przepisów.
Te problemy rzutują na generowanie szeregu zapytań szczególnie w procedurach
przetargowych, opóźniając realizację inwestycji i wykorzystywanie środków unijnych.
Instrukcje GUGIK a praktyka
Obowiązujące instrukcje i warunki techniczne w strukturach organizacyjnych
Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, zawierają zapisy, delegacje, odnoszące się do
treści innych instrukcji, które zgodnie z podstawą prawną już nie obowiązują.
Do tej pory, a na pewno w okresie realizacji modernizacji analizowanej linii, nie
zostało zajęte stanowisko, a cały ciężar podejmowania decyzji w związku z LUKĄ
PRAWNĄ spoczywał bezpośrednio na pracownikach wykonujących zadania
z tego zakresu, np. treści zapisów ujętych w instrukcji D 19 §1 zapisano: „Przepisy
niniejszej instrukcji obejmują ten rodzaj robót geodezyjnych, których technologia odbiega od
pomiarów przedstawionych w instrukcji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a dotyczących głównie zasad pomiarów na obszarze kolejowym”.
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Natomiast w warunkach technicznych utrzymania podtorza kolejowego Id-3
2009 r. w §54 zapisano: „Roboty pomiarowe należy prowadzić zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2004.
2007.2016 z późniejszymi zmianami) oraz instrukcjami technicznymi GUGIK,
a szczególnie instrukcją techniczną G-3 pt. „Geodezyjna obsługa inwestycji” oraz
instrukcja organizacji i wykonywania pomiarów w geodezji kolejowej D-19”.
Aktualnie instrukcje GUGIK nie obowiązują i nie posiadają podstawy prawnej. Instrukcje GUGIK obowiązywały swego czasu na podstawie rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. Rozporządzenie to w swym załączniku powoływało
wykaz standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii. To rozporządzenie zostało uchylone Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej.
Tak też instrukcje GUGIK nie obowiązują. Zastąpiły je między innymi:
– Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r.
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Ta
pozycja jest ważna i istotna, ponieważ zmienia klasyfikację osnów oraz dokładności poszczególnych klas.
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.11.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
– Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zapisy w instrukcjach i warunkach zawartych u Zarządcy Infrastruktury
kolejowej odnoszą się do instrukcji, które nie posiadają już podstaw prawnych.
W związku z powyższym kwestie tzw. luki prawnej odnoszą się aktualnie do nieaktualnych lub sprzecznych i błędnych zapisów w instrukcjach.
Instrukcja IG-6. Wytyczne dla osadzania znaków regulacji osi toru na
konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej
A zatem według tytułu są to „wytyczne”, jednak w treści użyto sformułowania, że jest to instrukcja. Użyto także zapisu w §5 wytycznych: „Stosowanie znaku
regulacji osi toru, spełniającego wymagania określone w wytycznych Ig-6 jest obligatoryjne na wszystkich zelektryfikowanych liniach kolejowych (…)”. Myślę, że autor i urząd
zatwierdzający wprowadza pracowników techniczno – inżynieryjnych geodezji
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i kartografii, czy zespołów diagnostycznych w błąd. Tytuł mówi, że Ig-6 jest
wytyczną, zaś z treści wynika że „instrukcją”, lub „wymagania określone w „wytycznych” Ig-6 są obligatoryjne”.
Z zapisów tych wynikają wnioski nie tylko dla geodetów, ale także dla nadzoru,
że instrukcje są przepisami obligatoryjnymi, tzn. obowiązkowymi. Z kolei wytyczne są przepisami fakultatywnymi, a wykonawca prac nie musi stosować się do treści w nich zawartych, ponieważ stanowią one tylko wskazówki i pomoc w zakresie
wykorzystania instrukcji. Ponadto wytyczne techniczne, zgodnie ze swoją nazwą,
nie są aktem prawnym, a rodzajem zalecenia czy sugestii jak realizować zadania.
Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Warszawa 2005, nowelizowane w 2006, 2010, 2015 roku
1. Rozbieżność i niespójność obowiązujących regulacji prawnych występuje nie
tylko w wynikających z treści instrukcji, warunków technicznych, wymagań itd., ale również w sprawach, w stosunku do których doświadczony pracownik techniczno-inżynieryjny, nie zwraca już uwagi na tzw. „uchybienia”,
np.:
Błędne określenie jednostek fizycznych według układu [SI] przedstawionych w Warunkach Technicznych Id-1 (D-1) w załączniku 7, gdzie tematyka dotycząca „Warunków eksploatacji toru bezstykowego” określa moduł sprężystości stali szynowej [E] następująco: [2.1x105Mpa].
Nie ma takiej legalnej jednostki jak Mpa, doświadczony pracownik wie, że
jednostką tą powinna być [MPa], co oznacza Megapaskal
– „M” oznacza -Mega =106=1 000000,
– „P” – pierwsza litera nazwiska „Blaise Pascal”,
– „a” – druga litera nazwiska (Blaise Pascal – francuskiego filozofa i matematyka, żyjącego w latach 1623÷1662).
Jest to błąd powtarzany w kolejnych nowelizowanych warunkach Id-1 (D1)
aż do 2015 r.
2. W obowiązujących w okresie realizacji inwestycji warunków Id-1 (D-1)
2010 r. był zapis – regulację sił podłużnych należy przeprowadzić, jeżeli różnica
temperatur neutralnych pomiędzy kolejnymi rocznymi pomiarami jest większa niż:
a) przy dobrym stanie podsypki i pełnym jej oprofilowaniu 150[°C],
b) przy przeciętnym stanie podsypki i pełnym jej oprofilowaniu 100[°C],
c) w pozostałych stanach lub przy brakach w jej oprofilowaniu 70[°C],
Ta niespójność wynikająca z warunków technicznych Id1(D1) 2010 jest
wręcz naganna. Wartości temperatur powinny wynosić 15, 10, 7[°C] i nagle
je zwiększono, nie wiadomo dlaczego?
3. Zgodnie z zaleceniami Id-1 (D-1) z 2010 r. w §35 pkt 3 i 4 znajdujemy
zapis: „Szczegółową lokalizację odcinków, na których spodziewać się można pełzania
szyn, ustala uprawniony pracownik komórki diagnostycznej, biorąc pod uwagę za-
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chowanie się toru w latach poprzedzających ułożenie toru bezstykowego lub okres jego
poprzedniej eksploatacji, a także wiek nawierzchni, jej stan i inne czynniki (jakie?).
Na odcinkach tych należy założyć na zewnątrz toru punkty stałe, które stanowić
będą punkty odniesienia, względem których sprawdzana będzie stabilność położenia
toru bezstykowego wzdłuż jego osi. Na pozostałych odcinakach toru bezstykowego,
punkty stałe należy zakładać w odległościach co 200m50m zależnie od możliwości
wykorzystania obiektów (zwłaszcza słupów trakcyjnych) jako punktów stałych.
A zatem punkty stałe zaleca się zakładać na słupach trakcyjnych, natomiast
w tych samych Warunkach Technicznych według §63 ust.6 pkt 43 istnieje zapis następującej treści: „DOTYKANIE SŁUPÓW TRAKCYJNYCH,
WIESZANIE NA NICH ODZIEŻY, STAWIANIE PRZY NICH MASZYN,
SPRZĘTU I NARZĘDZI PRACY JEST ZABRONIONE. Nie wolno również
uszkadzać lub odrywać od szyn kabli sieci powrotnej oraz dotykać przewodów i budowli, pod którymi siec przebiega.” Tu także występuje brak zgodności i spójności w obowiązujących przepisach.
4. Nowelizacja Id-1 (D-1) Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych. Tekst ujednolicony uwzględniający:
1) zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr9/2006 Zarządu PKP PLK S.A.
z dnia 10 maja 2006 r. – Data obowiązywania od 15.06.2006 r.,
2) zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 22/2010 Zarządu PKP PLK
S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r. Data obowiązywania od 01.09.2010 r.,
3) zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 8/2015 Zarządu PKP PLK S.A.
z dnia 24 marca 2015 r.– brak daty od kiedy obowiązują,
4) zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 19/2015 PKP PLK S.A. z dnia
30 kwietnia 2015 r. – brak daty od kiedy obowiązują.
Po każdej nowelizacji należy wyraźnie napisać od kiedy wprowadzone zmiany obowiązuje, czego nie dokonano przy kolejnych nowelizacjach 3 i 4. Ponadto po każdej wprowadzonej zmianie powinno się podać sposób postępowania z czynnościami dokonanymi przed wprowadzeniem zmian, jeżeli
takie zachodzą oraz przyczyny i skutki ich wprowadzenia. Dane te powinny
zawierać postanowienia końcowe.
5. Według Warunków Technicznych Id-1 (D-1) – Rozdz. 1, ust. 4, pkt 14 –
„Nawierzchnia kolejowa – rozumie się konstrukcję przystosowaną do przenoszenia
na grunt obciążeń stałych i ruchomych związanych z ruchem pojazdów kolejowych
składających się z TORU LUB ROZJAZDU, po którym poruszają się pojazdy kolejowe, elementów przytwierdzających i łączących (złączek) elementów podporowych
oraz podsypki; zamiast podkładów i podsypki mogą być stosowane alternatywne typy
nawierzchni”.
Zapis taki jest obecny we wszystkich wersjach Id-1 (D-1) po poprawkach od 2005÷2015 r. Jednocześnie w wyniku nowelizacji Id-1 (D-1)
od 30.04.2015 roku uchylono w Rozdziale III §15 o treści: ROZJAZDY
I SKRZYŻOWANIA – jakby rozjazdy i skrzyżowania torów nie były elementami nawierzchni kolejowej.
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Ust.2. Typ i rodzaj rozjazdów powinien być dostosowany do standardu nawierzchni
wymaganego klasą toru oraz wymaganej prędkości na kierunek zwrotny. W torach
głównych zasadniczych klas 0, 1, i 2 należy układać wyłącznie rozjazdy zwyczajne
podstawowych torów. W uzasadnionych przypadkach można zastosować w tych torach rozjazdy krzyżowe (…).
Ust.3 .„Rozjazdy łukowe mogą być stosowane w przypadkach wynikających z konieczności ułożenia rozjazdu w torze położonym w łuku, lub w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą zarządcy infrastruktury. Prędkość jazdy po rozjeździe
łukowym określa dokumentacja techniczna rozjazdu. W rozjazdach łukowych należy
stosować przechyłki toru wyznaczone według zasad określnych w §22 z tym, że dla
dróg zwrotnicowych z rozjazdami łukowymi należy sporządzać plany określające
położenie wysokościowe toków szynowych rozjazdów”
Treści ustępów od 4÷19 nie przytoczono, ponieważ posiadają wskazania
o charakterze konstrukcyjno – budowlano – utrzymaniowym oraz zasady
stosowania rozjazdów w układach geometrycznych stacji.
Niezbędność tych zapisów w §15 Id1 (D-1) wynikała z :
1) zachowania logicznego układu pojęć wynikających z definicji „nawierzchni kolejowej, która składa się z „Toru lub rozjazdu (…)”, itd.,
2) potrzeby korzystania z postanowień przez jednostki liniowe utrzymujące
infrastrukturę, które wykonują lub mogą wykonywać w ramach napraw
awaryjnych lub napraw planowych wymianę całych rozjazdów lub ich
części,
3) zwrócenia uwagi Zarządcy Infrastruktury na potrzebę żądania racjonalnego projektowania układów geometrycznych torów i stacji modernizowanych i przewidzianych do modernizacji, obniżającego koszty utrzymania infrastruktury kolejowej. Jednocześnie pozostawiono w Instrukcji
Id-1 (D-1) §30 pt. „Diagnostyka rozjazdów”. Jakkolwiek te czynności
zawarte są w Instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów [Id-4 (D-6) stanowiącej załącznik do zarządzenia nr
49/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 grudnia
2014 roku] oraz Instrukcji diagnostyki nawierzchni kolejowej [Id-8 stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 5/2005 Zarządu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 roku].
Wcześniej nastąpiła nowelizacja Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) – rozporządzeniami Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. Między innymi zmieniono zapis w §24
dotyczącym stosowania rozjazdów i skrzyżowań torów, a mianowicie:
ust. 2 otrzymuje brzmienie po nowelizacji
„Przy układaniu rozjazdów powinno się przestrzegać następujących warunków:
pkt 1 w torach głównych zasadniczych nie stosuje się rozjazdów o skosach 1:7,5;
1:7; 1:6,6 i 1:4,8.”
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ust.2 zapis przed nowelizacją:
pkt 3 „rozjazdy o skosach 1:7,5; 1:7; 1:6,6 i 1:4,8 nie mogą być stosowane w torach głównych zasadniczych i głównych dodatkowych.”
Według nowelizacji prawodawca dopuszcza w torach głównych dodatkowych
stosowanie rozjazdów o skosach większych od 1:9 – nie jest to niczym uzasadnione.
pkt 2) po nowelizacji brzmi:
„W trudnych warunkach terenowych na bocznicach kolejowych możliwe jest stosowanie rozjazdów o promieniu równym 140m i o skosach 1:7 i 1:5.”
zapis przed nowelizacją
Ust. 2 pkt 4. „W trudnych warunkach terenowych na istniejących bocznicach kolejowych możliwe jest stosowanie rozjazdów o promieniu równym 140m i o skosach
1:7 i 1:5.”
Według nowelizacji ten przepis jest złagodzony poprzez wykreślenie słowa
„istniejących”, ponieważ przy projektowaniu nowych bocznic powinno się
stosować rozjazdy o promieniu 190 m i mniejszych skosach, ze względu na
bezpieczeństwo kursującego taboru kolejowego.
ust. 2 pkt 3) po nowelizacji
„Rozjazdy łukowe mogą być stosowane:
a) kiedy ograniczenia terenowe w projektowanym układzie torowym uniemożliwiają zastosowanie rozjazdu zwyczajnego, lub
b) w celu uzyskania większej prędkości niż w układzie torowym z zastosowaniem
rozjazdów zwyczajnych, lub
c) w celu ograniczenia zakresu przebudowy torowiska linii kolejowej, lub
d) w celu ułożenia rozjazdu w torze położonym w łuku.
ust. 2 pkt 5 przed nowelizacją
„Rozjazdy łukowe mogą być stosowane tylko w przypadkach wynikających z konieczności ułożenia rozjazdu w łuku”.
Pozostałe zapisy po nowelizacji zbliżone do zapisów przed nowelizacją i nie
mają istotnego znaczenia przy podnoszonym problemie. Natomiast powstaje pytanie, w jakim celu wprowadzono w 2014 r. poprawki w „Warunkach
Technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie” między innymi w §24, a następnie poprawki w „Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” Id-1 (D-1) 30.04.2015 r. w Rozdziale
III §15 całkowicie uchylając ten zapis.
Otóż odpowiedź hipotetyczna na to pytanie wydaje się być prosta.
W celu zalegalizowania zrealizowanych modernizacji linii kolejowych
w perspektywie finansowej do 2013 r. według projektów dopuszczonych
przez Zarządcę Infrastruktury (Zamawiającego), niezgodnych z zapisami w obowiązujących przepisach, tj. rozporządzeniu MTiGM z dnia 10
września 1998 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie oraz Warunkach Technicznych
Utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych I-d1 (D-1) 2005, 2006,
2010, I, a w szczególności zastosowania rozjazdów łukowych, w torach szla-
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kowych, stacyjnych, które powinny być zastąpione rozjazdami zwyczajnymi
przez odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie. Będzie to miało wpływ
na obniżenie kosztów utrzymania zmodernizowanych linii. Ponadto Zarządca Infrastruktury nie dopilnował zaprojektowania tych rozjazdów
zgodnie z zapisem w §15 ust. 3 obowiązujących Id-1 (D-1).
Na potwierdzenie tej hipotezy jest zapis w §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5.06.2014 r. o brzmieniu: „w sprawach,
o których mowa w ust. 1 za zgodą inwestora stosuje się przepisy niemniejszego rozporządzenia”, czyli należy wnioskować, że można je stosować nawet wstecz.
Jest pytanie, czy Minister Infrastruktury i Rozwoju lub każdego innego resortu może sankcjonować wcześniej popełnione uchybienia lub błędy takim
rozporządzeniem?
6. W opublikowanej w Internecie informacji pt. „Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych KOLEJ – wybrane zagadnienia” – Warszawa 23 lipca
2014 r. autorzy na wstępie zadali pytanie: „czym jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle i ich usytuowanie?
(dot. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 czerwca
2014 r.)
Poniżej informacji jest zapis o treści:
„Mimo, że stosuje się jedynie w projektowaniu i robotach budowlanych, to wpływa
też na standardy utrzymania wpływające na koszty utrzymania”.
Określenie: „Wpływa na standardy utrzymania” użyte jest niezręcznie, powinno być raczej: „Wyznacza poziom utrzymania i wpływa na koszty utrzymania.”
(Pytanie autora: duże czy małe?) Jakkolwiek pojęcie inaczej zapisane, ale
przyjazne dla ucha.
Natomiast wprowadzone zmiany przeczą tej zasadzie i wymagają poprawnej redakcji lub zmiany, a mianowicie:
a. §21 ust. 36 jest zapis: „W przypadku nawierzchni bezpodsypkowej stosuje się
wyłącznie tor bezstykowy niezależnie od promienia łuku i dopuszcza się zmniejszenie poszerzenia toru, o którym mowa w §23 ust. 2”, który brzmi: „W łukach o promieniach mniejszych od 250 m nominalna szerokość toru powinna być
powiększona o wartość poszerzenia toru poprzez odsunięcie szyny wewnętrznej
w kierunku środka łuku. Wartości poszerzenia toru w łuku określa tabela 3.5.”
Nie wiadomo o jakie zmniejszenie i o ile chodzi w nowym rozporządzeniu, skoro w §23 ust. 2 jest mowa o poszerzeniu toru.
Nowy zapis w §21 ust. 36 wprowadza użytkownika przepisu w błąd.
b. §21 ust. 4 „Nawierzchnie torów i rozjazdów bezstykowych stanowią: (…)”
Cały tekst ustępu powinien być przeredagowany i uzupełniony o nazwę
norm. Jeżeli w punkcie 1 przywołano normę dotyczącą szyn, to należy także przywołać normy dotyczące kształtowników, rozjazdów, przytwierdzeń, podkładów, podrozjazdnic i podsypki. Ponadto w punkcie 4
słowa „korona pryzmy” dotyczy całej szerokości pryzmy od osi toru w lewo
i w prawo, natomiast strefa od czoła podkładów na zewnątrz dotyczy
tylko pryzmy podsypki i ona powinna wynosić nie mniej niż 0.45 m tym
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bardziej, że chodzi o tory i rozjazdy bezstykowe. Szerokość strefy 0.45 m
jest jednym z zabezpieczeń zwiększających stateczność toru bezstykowego, o którym mowa w §21 ust. 3a.
c. §24 ust.2 który dotyczy dopuszczenia do stosowania rozjazdów łukowych
prawie bez ograniczeń został w publikacji internetowej pominięty
jakkolwiek jest bardzo ważny, ponieważ nieograniczone stosowanie
rozjazdów łukowych zwiększa koszty utrzymania nawierzchni kolejowej.
d. §31 ust. 1a pkt 2 zapis o treści: „Szczegółowe wartości należy uzgodnić z Zarządcą Infrastruktury Kolejowej.”
Taki zapis nie powinien się znaleźć w rozporządzeniu. Jest to tak zwana LUKA PRAWNA. W tym przypadku mogą to być uzgodnienia subiektywne, zależne od osoby, która będzie je uzgadniała. Parametry toru
powinny wynikać z obliczeń według projektowanych lub rzeczywistych
parametrów techniczno – eksploatacyjnych.
e. w §31 ust. 4 jest zapis o treści: „Wartość przechyłki (h) minimalnej dla toru
w łuku wynosi 20 mm, a wartość przechyłki maksymalnej wynosi 150 mm, przy
czym:
1) W łukach poziomych o promieniu mniejszym niż 300 m wartość przechyłki
„h” w mm powinna być ograniczona zgodnie ze wzorem:
H=(R-50)/1,5
gdzie: R oznacza wartość promienia łuku w [m].
Natomiast w STANDARDACH TECHNICZNYCH – szczegółowych
i Warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego), 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudłem TOM I, DROGA SZYNOWA Wersja 1.1
Warszawa 2009 r. – bez klauzuli zatwierdzającej i daty obowiązywania
opracowanych przez CNTK Warszawa. Na stronie 20 w punkcie 7.2
PRZECHYŁKA, jest następujący zapis:
„Wartość minimalnej przechyłki dla toru w łuku wynosi 20 mm. Wartość maksymalnej przechyłki dla toru w łuku wynosi 150 mm6. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uzyskania odstępstwa od powyższych parametrów,
przy czym maksymalna przechyłka nie może przekraczać wartości określonych
w punkcie 4.2.5.2 TSI INF:
1. 180 mm dla linii typu P250, P200, P160, P120, P80;
2. 160 mm dla linii typu M200, M160, M120, M80, T80, T40;
W łukach o promieniu poniżej 290 m maksymalna przechyłka wynosi (p.4.2.5.2
TSI INF)

gdzie: R – promień łuku w [m], H- przechyłka [mm]”
6 Wartość przechyłki zależy także od szerokości toru
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Łatwo zauważyć, że w zapisach tych istnieje rozbieżność i niespójność,
chociaż dotyczą tego samego problemu. W jednym zapisie jest „ o promieniu poniżej 300 m” i równanie, a w drugim zapisie jest „o promieniu poniżej
290 m” i nierówność. Ponadto pozwoliłem sobie sprawdzić funkcjonowanie tych wzorów z obydwu zapisów:
1) gdy R < 300 m przyjąłem 295 m to
2) gdy R < 290 m przyjąłem 285 m to
Wynika z obliczeń, że w obydwu przypadkach, tak obliczona przechyłka
jest większa od 150 mm, a więc wzór nie powinien mieć zastosowania do
zapisu umieszczonego w znowelizowanym rozporządzeniu.
Natomiast uwzględniając wyjątki zapisane w Standardach Technicznych
z 2009 r. wzór może spełniać warunki jeżeli pominiemy wymóg. Prawodawca bez dogłębnej analizy i konsultacji powinien unikać tego rodzaju
zapisów.
Należy zawsze uwzględnić koszty wprowadzenia zmian dla Zarządcy Infrastruktury oraz użytkowników tej infrastruktury zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei konwencjonalnych.
f) Prawodawca popełnił duży błąd uchylając ust. 8 w §24 rozporządzenia
MTiGM z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, dopuszczając tym
samym stosowanie rozjazdów krzyżowych w torach głównych zasadniczych. Powodować to będzie zwiększenie kosztów utrzymania w przypadku tych zastosowań.
7. W §22 ust.1 rozporządzenia MTiGM z dnia 10 września 1998 r. jest zapis:
„Szyny w płaszczyźnie pionowej powinny być układane w pochyleniu skierowanym do osi toru o wartościach:
1) 1:40 – w torach na podkładach betonowych i drewnianych z szynami typu
UIC60 (60E1)
2) 1:20 – w torach na podkładach betonowych i drewnianych z szynami typu
S49(49E1) i innymi.”
(Przy nowelizacji tego aktu prawnego nie poprawiono oznaczenia typu szyn
według obowiązujących norm.
Natomiast w §5 Id-1 (D-1) 2010, 2015 w Warunkach Technicznych utrzymania nawierzchni kolejowej jest zapis: „Pochylenia poprzeczne szyn w torze –
1. Pochylenia szyn w płaszczyźnie pionowej skierowane do osi toru powinny wynosić:
1) 1:40 w torach z szynami typu UIC60 (60E1) na podkładach betonowych
i drewnianych oraz w torach z szynami S49 (49E1) na podkładach betonowych.
2) 1:20 w torach z szynami S49 (49E1) na podkładach drewnianych.”
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Po porównaniu zapisów stwierdzić można, że są rozbieżne, niespójne,
sprzeczne, wprowadzające w błąd użytkownika tych przepisów. Ponadto na
potwierdzenie niepoprawności zapisów w Id-1 (D-1) przytaczam rys. Nr 4
w załączniku 3 do Id-1 (D-1), na którym pokazano podkład betonowy z nachyleniem poprzecznym szyn 1:20. Poza tym podkłady betonowe INBK3,
INBK4, BL3 dostosowane są do pochylenia szyn 1:20, a podkłady INBK7,
INBK8, BM, PS83, PS93, PS94 dostosowane są do pochylenia poprzecznego szyn 1:40.
8. W znowelizowanych Warunkach Id-1 (D-1) 2015. Id-1-MODUŁ A3,
Układ geometryczny toru §3 ust. 1 jest zapis:
„Ustalanie parametrów układu geometrycznego toru powinno być procesem optymalizacji wielowariantowej, którego celem jest uzyskanie założonych parametrów
techniczno-eksploatacyjnych przy spełnieniu warunków ograniczających, przy czym
parametry ustalone w procesie projektowania powinny umożliwiać osiągnięcie jak
największej trwałości elementów nawierzchni kolejowej przy uwzględnieniu sposobu
eksploatacji oraz możliwości jej późniejszych zmian.
Prawodawca nowelizując rozporządzenie MTiGM z 10 września 1998 r. postąpił wbrew powyższemu zapisowi, prawdopodobnie nie czytając wcześniej
treści Modułu 3, a mianowicie wprowadził zapisy, które skracają trwałość
elementów nawierzchni jak:
1) Dopuścił rozszerzone wartości dopuszczalne, w związku z czym nastąpi
przyspieszone zużycie szyn w łukach i zestawów kołowych.
2) Przy modernizacji linii i stacji nie uwzględnił bocznego pochylenia szyn
i elementów jezdnych w rozjazdach, które mają wpływ na mniejsze zużycie elementów jezdnych w rozjazdach oraz zestawów kołowych (nie na
wszystkich liniach); natomiast nie umieścił takiego zapisu w dokumencie
podstawowym jakim jest rozporządzenie MTiGM z 10 września 1998 r.
wraz z nowelizacją z dnia 5 czerwca 1998 r. Dz. U. z 30. 06.2014 r. poz.
867.
3) Dopuścił do stosowania, prawie bez ograniczeń, rozjazdy łukowe, których zużycie będzie występowało szybciej niż przy zastosowaniu rozjazdów zwyczajnych.
4) Ograniczono szerokość pryzmy podsypki za podkładem zamiast min.
0.45 m wprowadzono 0.40 m, przez co osłabiono stateczność toru bezstykowego.
5) Dopuszczono do stosowania bez ograniczeń w torach głównych zasadniczych i dodatkowych, rozjazdy krzyżowe, w wyniku czego osłabiono
konstrukcję układów geometrycznych dróg rozjazdowych.
6) Wprowadzenie tych zmian nie uwarunkowano przeprowadzeniem analiz techniczno-ekonomicznych ich zasadności.
7) Przedwczesne zużycie elementów nawierzchni może być podstawową
przyczyną potrzeby zwiększenia ceny jednostkowej dostępu do infrastruktury, ponieważ wiąże się ze zwiększeniem kosztów utrzymania.
Zgodnie z prawem zachowania energii, wzrosła liczba jednostek zużycia
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nawierzchni na jedną złotówkę wydatków na utrzymanie drogi kolejowej.
W wyniku pobieżnej analizy 10-ciu pozycji z obowiązujących, przytoczonych
aktów prawnych, z 256-ciu pozycji, które są przywoływane przez Zamawiającego (Zarządcę Infrastruktury) w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia
oraz w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wymieniłem 20-cia niespójnych,
niezgodnych i sprzecznych w treści postanowień. Hipotetyczna liczba takich przypadków może dotyczyć około 512-tu niezgodności. Jeżeli w przetargu uczestniczyć
będzie około 6-ciu uczestników, to liczba zapytań skierowana do Zamawiającego
może wynieść około 3000 pytań, a następnie odpowiedzi. Ta sytuacja może powodować między innymi wydłużenie i zakłócenie procesu rozstrzygającego przetargi
oraz realizację inwestycji.
WNIOSKI
1. Liczba przywoływanych aktów prawnych w dokumentach przetargowych
na zaprojektowanie i wykonanie robót jest stanowczo za duża.
2. Szereg takich aktów, jak Uchwały i Zarządzenia Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie powinno być przywoływane, ponieważ są to
dokumenty wewnętrzne spółki.
3. Wszelkie Uchwały o zmianach w aktach prawnych będące w kompetencji Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powinny być, w formie zmian,
wnoszone do Instrukcji lub Warunków Technicznych (bez tworzenia dodatkowych aktów).
4. Akty prawne, obowiązujące do projektowania budowy i utrzymania, powinny być ograniczone do podstawowych aktów prawnych wynikających
z Ustawy: PRAWO BUDOWLANE, a sprawy użytkowania i utrzymania
uregulowane przepisami [PET] Przepisy Eksploatacji Technicznej Kolei,
z których powinno wynikać, jakie dodatkowe instrukcje lub wytyczne powinny być opracowane wraz z nadaniem im stopnia ważności i zakresu obowiązywania (obecnie takich przepisów nie ma. Jest trudne do wdrożenia ze
względu na dezintegrację jednostek PKP).
5. Język przepisów powinien być powszechnie zrozumiały; tekst powinien być
opracowany ze szczególną starannością i odpowiadać zasadom poprawności i czystości języka polskiego oraz obowiązującej pisowni; należy unikać
nowotworów językowych (jak np. „stal jezdna”, „materiał staroużyteczny”,
itp.) oraz terminów technicznych nie będących w powszechnym użyciu, jeżeli można posłużyć się określeniem powszechnie używanym w literaturze
technicznej; należy również unikać obcych wyrazów lub zwrotów, nie przyswojonych językowi polskiemu, chyba, że nie mają ścisłego odpowiednika
w języku polskim.
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6. Przepisy powinny opracowywać lub nowelizować osoby wyróżniające się
długoletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie budowy, utrzymania i zarządzania infrastrukturą kolejową, staranną wiedzą teoretyczną, znajomością standardów konstrukcyjnych infrastruktury kolejowej krajowej
i zagranicznej oraz zrównoważone emocjonalnie.
7. Należy zawsze uwzględnić koszty wprowadzenia zmian dla Zarządcy Infrastruktury oraz użytkowników tej infrastruktury zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei konwencjonalnych.
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Historia i przyszłość kolei w Polsce
Adam Wielądek
dr, honorowy przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC)

Streszczenie. Rok 2016 jest rokiem bogatym w jubileusze ważnych wydarzeń związanych
bezpośrednio i pośrednio z historią i rozwojem kolei w Polsce. W artykule przedstawiono najważniejsze z nich, opisując krótko, jaki miały i mają wpływ na stan obecny polskich kolei. Nie bez
odpowiedzi pozostawiono pytanie: jaka może być kolej przyszłości.
Słowa kluczowe: historia kolei w Polsce, PKP

1. Doniosłe rocznice
Nie jestem historykiem, ale zdaję sobie sprawę z tego, że spojrzenie na przeszłość jest choćby z dwóch powodów celowe. Po pierwsze, jest ono niezbędne do
realnej oceny dokonań aktualnych; aby nie popaść w samozadowolenie z osiągniętych wyników, bo może inni już wcześniej uzyskali lepsze. Po drugie, pamięć
o ludziach, którzy odeszli i zdarzeniach, jakie wywarły piętno na obecnym naszym
życiu, dobrze służy kształtowaniu etosu kolejarza. Sądzę, iż stosowne jest tu przywołanie fragmentu wiersza „Do młodych” Adama Asnyka:
Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach…
Nieście więc wiedzy pochodnie na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele.
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść.
Rok 2016 jest bogaty w jubileusze wydarzeń niezwykle ważnych dla rozwoju
i stanu obecnego kolei w Polsce, szczególnie pod względem infrastrukturalnym
i organizacyjnym. Poniżej zostaną przypomniane najważniejsze „lecia” związane
bezpośrednio lub pośrednio z PKP.
1.1. 90-lecie powołania PKP
Przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe rozpoczęło funkcjonowanie 24
września 1926 roku, na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej,
Ignacego Mościckiego. Od tego dnia działało ono na zasadach handlowych. Nie-

258

Wielądek A.

zbędny majątek został przekazany z Ministerstwa Nieruchomości pod zarząd PKP,
z zachowaniem własności skarbu państwa. Przedsiębiorstwo zwolniono z podatków i innych danin. Nie oznaczało to początku kolei na ziemiach polskich; pojawiła się ona i rozwijała w czasach zaborów. Pierwsza linia żelazna w obecnych
granicach Polski została otwarta w 1842 r., w zaborze pruskim. W zaborze rosyjskim najwcześniejszym połączeniem kolejowym był początkowy odcinek „Wiedenki” Warszawa – Grodzisk Mazowiecki (1845 r.). Najpóźniej kolej pojawiła się
w zaborze austro-węgierskim: linia łącząca Kraków z Zagłębiem Górnośląskim
była przekazana do eksploatacji w 1847 r. Jest oczywiste, że zarządzanie kolejami
znajdowało się w rękach zaborców. Po zakończeniu I Wojny Światowej powstała
niepodległa Polska, która przejęła 15 947 km dróg żelaznych (7 362 km od Rosji,
4 357 km od Austro-Węgier i 4 228 km od Prus). Na początku władzę nad koleją
sprawowało Ministerstwo Przemysłu i Handlu. W październiku 1918 r. powołano
Ministerstwo Komunikacji z Sekcją Kolejową. Od 1919 r. kolejnictwem zarządzało Ministerstwo Kolei Żelaznych, które w 1924 r. przekształcono w Ministerstwo
Kolei (1924-1926). Po II Wojnie Światowej zarząd nad koleją sprawowało Ministerstwo Komunikacji (1945-1948), następnie Dyrekcja Generalna PKP w ramach Ministerstwa Komunikacji (1948-1951), Ministerstwo Kolei (1951-1957),
Ministerstwo Komunikacji (1957-1978), Dyrekcja Generalna PKP w ramach
Ministerstwa Komunikacji (1978-1987), Dyrekcja Generalna PKP (1987-2000).
Od 2001 roku PKP działają w obecnym systemie organizacyjnym i zarządczym,
określonym w Ustawie o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Jako ciekawostki można
wskazać, iż zatrudnienie w PKP w 1926 r. wynosiło 164 tys., a w 2014 – 79 tys.
pracowników. Od zakończenia II Wojny Światowej do 2000 r. (ponad 50 lat) było
siedmiu dyrektorów generalnych (w pięciu przypadkach byli to ministrowie komunikacji) i od 2001 r. (15 lat) tyleż samo.
1.2. 90. rocznica przekazania do eksploatacji linii kolejowej Kalety – Podzamcze
Budowa tej linii miała podłoże polityczne. Otóż, jedna z tras wywozu węgla
do polskich portów wiodła przez tzw. korytarz kluczborski, leżący na ówczesnym
terytorium niemieckim. Nasi zachodni sąsiedzi robili wszystko, aby utrudnić przejazdy pociągów aż do zamknięcia kolejowej granicy. Jesienią 1925 r. podjęto decyzję o budowie linii Kalety – Podzamcze, pozwalającej ominąć korytarz kluczborski.
Trasa o długości 115 km wymagała zbudowania wielu obiektów inżynieryjnych:
przekopów, nasypów, przepustów, wiaduktów i mostów. Z ośmiu mostów dwa –
pierwszy nad Liswartą (76 m) i drugi nad Prosną (82,4 m) – były niezwykle kłopotliwe w konstrukcji. Linia została oddana do eksploatacji 4 października 1926 r.,
po 14 miesiącach od wbicia pierwszej łopaty. Kierownikiem budowy, na mocy
decyzji ministra komunikacji, był inż. Józef Tymoteusz Nowkuński (1868-1952),
który następnie nadzorował budowę magistrali węglowej, jednej z trzech najwięk-
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szych inwestycji okresu międzywojennego. Pomnik Nowkuńskiego odsłonięto 23
października 2015 r. w Tarnowskich Górach (fot. 1).

Fot. 1. Pomnik Józefa Nowkuńskiego w Tarnowskich Górach

1.3. 80-lecie uruchomienia kolei linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch
Prace budowlane rozpoczęto na początku sierpnia 1935 r. Po 227 dniach od
rozpoczęcia robót, 26 lutego 1936 r. zostały one zakończone i 15 marca tego samego roku, nastąpiło oficjalne otwarcie regularnych przewozów. Głównym udziałowcem tej historycznej inwestycji były PKP. Jeśli dziś narzekamy (i słusznie) na
niebotyczne przeszkody w realizacji inwestycji z punktu widzenia uzyskiwania decyzji środowiskowych, to protesty przeciw budowie PKL były niejako zwiastunem
tego, co się dzieje 80 lat później: np. wszyscy członkowie Krajowej Rady Ochrony
Przyrody podali się do dymisji.
1.4. 80. rocznica powołania wydzielonego zarządu magistrali węglowej z siedzibą w Bydgoszczy
Nie udało mi się ustalić dokładnej daty ale w 1936 r. kierowanie przewozami na magistrali węglowej, wykonywane przez poszczególne dyrekcje okręgowe,
zostało przekazane pod władztwo wydzielonego zarządu. Trzeba wspomnieć, iż
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w pewnym momencie budowy magistrali zabrakło środków na jej finansowanie.
Dzięki staraniom rządu udało się pozyskać kapitał francuski na dokończenie inwestycji przez Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe. FPTK otrzymało 40-letnią
koncesję na zarządzanie magistralą. Już wtedy zostały określone stawki dostępu
do infrastruktury, a strona polska zagwarantowała sobie stosowanie taryfy PKP na
przewóz przesyłek pocztowych i transporty wojskowe.
1.5. 80-lecie elektryfikacji pierwszej linii kolejowej PKP
Początki elektryfikacji linii kolejowych na terenach należących obecnie do
Polski sięgają początku XX wieku. Otóż, w 1910 r. zelektryfikowano w rejonie
Wałbrzycha odcinek liczący 35 km. W 1927 r. wprowadzono pociągi elektryczne
na Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Przygotowania do elektryfikacji linii kolejowych PKP rozpoczęto w 1919 r., powołano Biuro Studiów Elektryfikacji Kolei.
W 1926 r. (też jubileusz) biuro przedstawiło plan, przewidujący etapowe wdrażanie trakcji elektrycznej. Pierwszy etap obejmował elektryfikację linii średnicowej
i linii podmiejskich do Żyrardowa, Otwocka i Mińska Mazowieckiego. 15 grudnia
1936 r. uruchomiono pierwsze pociągi elektryczne na trasach Warszawa – Otwock
i Warszawa – Pruszków, a dokładnie rok później zakończono realizację pierwszego
etapu. Rekordowe tempo elektryfikacji kolei osiągnięto w latach 80. dwudziestego
stulecia (4,4 tys. km). Od tego czasu do dziś przybyło jedynie 600 km linii pod
prądem (w 1990 r. mieliśmy 11 400 km linii zelektryfikowanych, a od ponad 20
lat liczba ta oscyluje wokół 12 000 km).
1.6. 65-lecie Instytutu Kolejnictwa
65 lat temu, zarządzeniem ministra kolei z 30 maja 1951 r., został powołany
Instytut Naukowo-Badawczy Kolejnictwa (INBK), który na mocy uchwały Rady
Ministrów z 20 czerwca 1958 r. przekształcono w Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa (COBiRTK). 12 października 1987 r., zarządzeniem
ministra komunikacji zmieniono nazwę COBiRTK na Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK) i wreszcie 20 maja 2010 r. minister infrastruktury na
bazie CNTK powołał Instytut Kolejnictwa (IK). Na wszystkich etapach kształtowania struktury organizacyjnej instytut pełnił i pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju kolei. Najbardziej wyczerpująco zakres działania ujęto w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2010 r. Przewiduje ono prowadzenie prac
naukowych i badawczo-rozwojowych w następujących dziedzinach:
– dróg kolejowych i dróg miejskiego transportu szynowego,
– pojazdów szynowych,
– przewozów pasażerów i ładunków oraz logistyki i analiz rynku transportowego,
– sterowania ruchem i automatyki,
– telekomunikacji i teleinformatyki,
– sieci trakcyjnej, zasilania trakcji elektrycznej,
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– materiałów oraz elementów, zespołów i konstrukcji, stosowanych w transporcie szynowym,
– ochrony środowiska naturalnego oraz dostępności do środków transportu
szynowego dla osób niepełnosprawnych,
– bezpieczeństwa publicznego i technicznego w transporcie szynowym,
– wykorzystania transportu szynowego dla obronności kraju,
– analiz ekonomicznych w transporcie szynowym,
– modelowania systemów i procesów transportu szynowego.
1.7. 20. rocznica oddania do eksploatacji toru doświadczalnego w Żmigrodzie
Idea budowy toru doświadczalnego narodziła się na początku 50. lat ubiegłego
wieku. Jednakże przez 20 lat nie podjęto żadnych konkretnych działań. W latach
70. koncepcja ożyła i dokonano wyboru lokalizacji; pierwotnie preferowany był Górny Śląsk, ale ze względu na trudności w pozyskaniu odpowiedniego terenu, ostatecznie wybór padł na Dolny Śląsk. W połowie lat 80. finalnie ustalono założenia, a w
styczniu 1986 r. powstała koncepcja budowy toru. Zakładano budowę dwóch pętli,
ale jak dotychczas skończyło się na jednej (małej) o długości 7 725 m. W połowie
1987 r. rozpoczęła się budowa. Początkowo przebiegała ona bez zakłóceń, jednakże
w połowie pojawiły się trudności z finansowaniem inwestycji. Ostatecznie odbiór
techniczny nastąpił 3 września, a oficjalne otwarcie – 12 września 1996 r.
1.8. 15-lecie reformy PKP
Zmiany strukturalne, organizacyjne i własnościowe towarzyszą kolei od chwili
jej powstania. Obecny model narodził się w 2001 r. (ustawa z 8 września 2000 r.
o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe). Zwiastuny tej jubileuszowej zmiany pojawiły się
wcześniej, a ich źródłem zewnętrznym była słynna dyrektywa 440/91. Głównym
autorem tej dyrektywy był przedstawiciel Holandii, Karel Von Miert, komisarz
ds. transportu w latach 1989-1992. Ważnym krokiem, wykonanym w kraju, poprzedzającym reformę, było uchwalenie 6 lipca 1995 r. ustawy o przedsiębiorstwie
państwowym PKP. Na jej podstawie powołano zarząd i radę PKP. Od 1997 r. tworzone były sektory i piony oraz rozpoczęto likwidację dyrekcji okręgowych (ostatecznie nastąpiło to 31.12.1998 r.). Natomiast, opierając się na ustawie z 8 września 2000 r., od 1 stycznia 2001 r. zaczęła działać PKP S.A. Następne kroki polegały na powoływaniu spółek. I tak:
od 1 lipca
– LHS (Zamość),
– PKP WKD (Grodzisk Mazowiecki),
– PKP SKM (Gdynia),
– CS (Warszawa),
od 1 września
– PKP Intercity Sp. z o.o.;
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od 1 października
– PKP PLK SA,
– PKP Cargo Sp. z o.o.,
– PKP PR Sp. z o.o.,
– PKP Energetyka Sp. z o.o.,
– PKP Informatyka Sp. z o.o.,
– PKP Telekom Sp. z o.o.
Mimo upływu 15 lat ocena skutków reformy nie jest jednoznaczna. Nie mam
wątpliwości, że – co do kierunków – była ona konieczna. Polska usilnie starała
się o członkostwo w Unii Europejskiej, mając w tym względzie duże poparcie
społeczne. A jeśli przystępuje się do jakiegoś klubu, to trzeba przestrzegać reguł
w nim obowiązujących. W odniesieniu do kolei, reguły były ustalone w dyrektywie 440 z 1991 roku. Są one stosowane przez wszystkie państwa należące do
UE. Jeżeli więc chcieliśmy przystąpić do tego ugrupowania (nie ulega wątpliwości, że słusznie), to byliśmy zobowiązani przyjąć prawo unijne. Inna sprawa,
że byliśmy niekiedy „bardziej święci od papieża”, ale często zdarza się, iż neofita jest bardziej ortodoksyjny niż starowierca. Patrząc na aktualny obraz naszej
kolei teraz i porównując go z tym sprzed reformy, to trzeba mieć złą wolę, aby
nie dostrzec pozytywnych zmian w zakresie taboru, szczególnie pasażerskiego,
wyglądu i funkcjonalności dworców kolejowych, stanu i wyglądu infrastruktury.
Niektórzy twierdzą, iż to dzięki pieniądzom unijnym, a nie przeprowadzonym
reformom. Zapominają jednak, że gdyby nie te reformy, to nie byłoby pieniędzy
z Brukseli.
Jeżeli mówić o błędach, czy wypaczeniach, to wynikały one z indywidualnych
decyzji, braku zdolności przewidywania ryzyka niektórych działań. Np. ustawa
z 8 września 2000 r. przewidywała prywatyzację. Przez dłuższy czas nie zwracano na to słowo uwagi. Ale znaleźli się tacy, którzy zaczęli literalnie interpretować
ustawę i z nadmiernym entuzjazmem ją stosować. Niewątpliwie uruchomienie
procesu prywatyzacji należy ocenić pozytywnie, ale sprzedaż budynków stanowiących siedziby spółek, a następnie dzierżawienie ich, jest co najmniej dziwaczne, a prywatyzację energetyki można uznać za szkodnictwo.
Nie zapominajmy także, iż dzięki przekształceniom dokonanym na kolei,
zmieniło się jej zaplecze przemysłowe i budowlane. Powstały dwa, liczące się
na kolejowym rynku europejskim, przedsiębiorstwa produkujące tabor: Newag
i Pesa. Można oczywiście zadać pytanie: a co się stało z Pafawagiem, ZNTK
w Ostrowie Wielkopolskim (największym w Polsce), czy w Poznaniu, ale to
już jest inna historia. W dużo większym stopniu jest to skutek polityki NFI
(Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) niż reformy PKP. Widoczne są także
zmiany w zapleczu budowlano-naprawczym. Wśród znaczących podmiotów na
tym rynku w okresie transformacji powstały dwa, które w tym roku świętowały
srebrne jubileusze: ZUE S.A. i Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Historia i przyszłość kolei w Polsce

263

1.9. 25-lecie ZUE SA
W czerwcu 1991 r. został założony Zakład Urządzeń Energoelektrycznych Radiotech. W początkowym okresie firma działała w branży elektronicznej i radiołączności na terenie Krakowa. Z roku na rok rozszerzała zakres oferty, nawiązywała
biznesowe kontakty ze znaczącymi w świecie podmiotami, umacniając w ten sposób swoją pozycję na rynku. Jeśli chodzi o transport szynowy, to ZUE rozpoczęło
roboty w komunikacji miejskiej. W 2006 r. (też mały jubileusz) zakłady wkroczyły
na rynek kolejowy. Jedną z większych robót na rzecz kolei była modernizacja E-20
na odcinku Siedlce – Terespol. W 2010 r., po przejęciu 85% akcji Przedsiębiorstwa
Robót Komunikacyjnych w Krakowie nastąpiła zmiana nazwy na ZUE S.A.
1.10. 25-lecie Zakładów Automatyki KOMBUD SA
Jako datę narodzin Zakładów Automatyki KOMBUD można przyjąć czerwiec 1991 r., kiedy to powstała spółka cywilna pod nazwą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy KOMBUD. Od początku zakład rozwijał się dynamicznie
i umacniał swoją pozycję na rynku kolejowym. Już w połowie lat 90. został on
przekształcony w spółkę akcyjną. W 2004 r. KOMBUD przejął Kolejowe Zakłady
Automatyki w Radomiu. W ostatnich latach firma rozpoczęła konsolidację branży, poprzez tworzenie grupy przedsiębiorstw zdolnych do udziału w przetargach
na realizację wielobranżowych dużych kontraktów modernizacyjnych. W ofercie
KOMBUD-u znajdują się komputerowe systemy sterowania, kompletne systemy
zabezpieczenia przejazdów kolejowych, wiele produktów niezbędnych do sterowania ruchem kolejowym i zwiększających bezpieczeństwo oraz usługi montażowo-naprawcze.
Na zakończenie (last not least) tej historycznej części, nie sposób nie wspomnieć o jubileuszu związanego z naszą konferencją, ściślej jej organizatorami, czyli
o 70-leciu powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
(SITK RP).
1.11. 70-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
SITK jest organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą inżynierów i techników
specjalności związanych z transportem kolejowym i drogowym. Zostało ono powołane w 1946 r. w nawiązaniu do tradycji międzywojennych organizacji technicznych z tego obszaru. Działalność stowarzyszenia koncentruje się na następujących
grupach zagadnień:
– prace na rzecz postępu i rozwoju transportu,
– opiniowanie spraw dotyczących problematyki transportu,
– kultywowanie historii techniki kolejowej,
– organizowanie konferencji naukowo-technicznych; notabene dzisiejsza konferencja: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” jest 15. z tego cyklu, czyli też jubileuszową,
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– wydawanie czasopism branżowych (Drogownictwo, Przegląd Komunikacyjny, Transport Miejski i Regionalny),
– prace dla dobra członków Stowarzyszenia.
Obecnie do SITK należy ok. 7 000 członków; w okresie szczytowym zrzeszało
ponad 20 000 inżynierów i techników.
2. Spojrzenie w przyszłość
Jako honorowy przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) mam
zaszczyt, obok ważnych osobistości reprezentujących kolej oraz władze państwowe i regionalne, sprawować patronat nad konferencjami z cyklu: „Nowoczesne
technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”. Biorąc pod uwagę
ten fakt, chciałbym przekazać – w sposób syntetyczny – informację o najnowszym
kierunku działań związku.
UIC od 94 lat inicjuje i organizuje oraz wspiera różne przedsięwzięcia mające na celu ujednolicenie systemu transportu szynowego w skali międzynarodowej
i unowocześnienie kolei tak, aby w możliwie najwyższym stopniu spełniała oczekiwania gospodarki i społeczeństwa (dziś powinno się raczej powiedzieć suwerena).
Pod koniec XIX wieku kolej stała się symbolem postępu naukowo-technicznego.
Dziś żyjemy w dobie, jak ją nazwał amerykański eseista, Jeremy Rifkin, trzeciej
rewolucji przemysłowej, opartej na internecie oraz poszukiwaniu i znajdywaniu
nowych źródeł energii. Wychodząc na przeciw tym tendencjom UIC w listopadzie 2015 r. powołał „Platformę Cyfryzacji”, wspierającą rozwój kolei XX i XXI
wieku, czyli Kolej 4.0. Platforma jest otwarta dla wszystkich członków związku.
Raz w roku odbywać się będzie Zgromadzenie Ogólne i konferencja nt. cyfryzacji.
Prace koordynuje zespół wykonawczy, złożony z przedstawicieli wszystkich regionów UIC, z Yves Tyrode (SNCF) na czele. Na podstawie postulatów poszczególnych zarządów kolejowych wyselekcjonowano sześć dziedzin, które będą rozwijane
w pierwszej kolejności:
– stworzenie bazy danych o innowacjach,
– wymiana doświadczeń związanych z przewozami pasażerskimi,
– stała łączność w czasie podróży,
– bezpieczeństwo cybernetyczne,
– przewozy towarów 4.0,
– Internet Rzeczy – utrzymanie/naprawy 4.0.
Jaka w tym kontekście będzie kolej przyszłości. Według mnie, jedyne co można
powiedzieć dziś, to to, że za jakieś 50 lat będzie ona istniała i że będzie nowocześniejsza. Ale odpowiedzieć na pytanie na ile będzie inna niż obecnie, jest niezwykle trudno. Sądzę jednak, że gdybym został poddany hibernacji i wybudzony po
półwieczu, to nie miałbym kłopotu z rozpoznaniem pociągu. Taka opinia oparta
jest na analizie prawie dwusetnej historii transportu szynowego. Czy nastąpiła kiedykolwiek rewolucyjna zmiana w taborze czy infrastrukturze? Oczywiście, kolej
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jest inna, ale dochodziła do tego stanu ewolucyjnie, bez zmiany istoty transportu
szynowego. Pamiętam swoją pierwszą podróż pociągiem z Łochowa do Warszawy
w lipcu 1945 r. Niejednokrotnie porównuję ją jadąc Pendolino. Niby wszystko się
zmieniło (trakcja, komfort wagonu, prędkość) ale i wtedy i teraz podobnie dźwięczy pisk szyn, czy drgania na nieco zużytych rozjazdach. A minęło 71 lat i sądzę,
że ja się znacznie bardziej zmieniłem niż pociąg.
Oczywiście, pojawiały się i pojawiają idee rewolucyjnych zmian na kolei. I były
to nie tylko wizje Verne`a czy Lema, ale i projekty inżynierskie, a wciąż jesteśmy
daleko od ich realizacji; jeśli kiedykolwiek do tego dojdzie. Bodajże w latach 70.
prezentowano projekt ruchomych peronów, które umożliwiałyby wsiadanie i wysiadanie pasażerów bez zatrzymania pociągu. Nikomu nie udało się podjąć nawet
namiastki eksperymentu w tym zakresie. W latach 90. jeden z wybitnych inżynierów szwajcarskich przedstawił kompletny projekt kolei podziemnej dla kraju
Helwetów. Minęło wiele lat i mimo ogromnych doświadczeń w zakresie drążenia
tuneli i budowy metra, nikt poważnie nie rozważa podjęcia projektu. Nawet zrobienie małego kroku w kierunku zmiany istoty kolei nie jest proste. Od kilkudziesięciu lat są znane, i w większości przypadków rozwiązane, problemy kolei
o napędzie magnetycznym – Maglev. W Niemczech, mimo zaawansowanych prac
zmierzających do uruchomienia takiego pociągu w relacji Hamburg – Berlin, prace wstrzymano i nic się nie wspomina o ich podjęciu. Japończycy już kilkanaście lat
przesuwają termin wdrożenia Maglev w relacji Tokio – Osaka. Jedyna praktyczna
realizacja ma miejsce w Szanghaju: 34 km drogi, łączącej centrum miasta z lotniskiem, Maglev pokonuje w 8 minut. Według powszechnych opinii inwestycja ta
nigdy się nie zwróci.
Jeśli pozostać w sferze rozważań futurologiczno-filozoficznej, w kontekście kolei
4.0 i wręcz uwielbienia internetu, komputerów i robotyki, to chciałbym podzielić
się treścią długiej rozmowy, jaka odbyłem w lipcu tego roku ze swym przyjacielem
Andrzejem Targowskim, profesorem w Western Michigan University, wybitnym
informatykiem, politologiem, filozofem i badaczem cywilizacji. Żyjemy w czasach
niezwykle złożonych zjawisk i procesów, objęcie których przekracza biologiczne
możliwości mózgu. Bez wsparcia komputerów nie jesteśmy w stanie uporać się
z tym problemem i coraz bardziej doskonalimy je. Już wiele lat temu komputer
Blue Bird (Niebieski Ptak) wygrał w szachy z wybitnym arcymistrzem Garrim
Kasparowem. Nie budzi zdziwienia rozpoznawanie głosu przez urządzenia techniczne. Mówi się o sztucznej inteligencji. Czy można w nieskończoność rozwijać
tę sztuczną inteligencję? Czy nie zacznie ona zagrażać człowiekowi? Doszliśmy
do wniosku, że pora zastanowić się nad prawnymi regulacjami ze strony rządów
i organów międzynarodowych, żeby nie powtórzył się casus atomu, czy dynamitu.
Mimo wszystko zachęcam do optymizmu w patrzeniu na przyszłość kolei
w Polsce i na świecie.
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•

nadzorujące pracę maszynisty:
SHP
ETCS
Zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowodrogowych

nadzorujące pracę personelu prowadzącego
ruch pociągów:
o Urządzenia stacyjne
o Urządzenia liniowe

Podział systemów Sterowania Ruchem
Kolejowym ze względu na realizowaną funkcję:
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• elektryczne:
o przekaźnikowe
o komputerowe

• elektromechaniczne:
o suwakowe

• mechaniczne:
o kluczowe
o scentralizowane

Podział stacyjnych urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym ze względu
na technologię wykonania i technikę realizacji zależności:
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komputerowe
7%

mechaniczne
scentralizowane
38%

mechaniczne
kluczowe
22%

Okręgi nastawcze w poszczególnych rodzajach stacyjnych urządzeń sterowania ruchem (stan na 31 grudnia 2015 r.)

elektryczne
suwakowe
3%

przekaźnikowe
27%

przkaźnikowo
komputerowe
3%
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•

•

•
•
•

stosowane dla prędkości do 120km/h,
stacja dzielona na okręgi nastawcze,
brak układowej kontroli niezajętości
torów i rozjazdów,
duża czasochłonność obsługi urządzeń
(nastawianie zwrotnic, wykolejnic
i sygnalizatorów bezpośrednio
w terenie),
duża ilość i czasochłonność zabiegów
utrzymaniowych.

Urządzenia mechaniczne – kluczowe:

Charakterystyka stacyjnych urządzeń srk

5
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•
•

•
•
•
•
•

stosowane dla prędkościach do 140km/h,
stacja dzielona na okręgi nastawcze,
obsługa urządzeń z nastawni,
do obsługi wymagana siła fizyczna,
brak układowej kontroli niezajętości torów
i rozjazdów,
duża ilość zabiegów utrzymaniowych,
możliwość zastosowania sygnalizacji świetlnej.

Urządzenia mechaniczne scentralizowane:

Charakterystyka stacyjnych urządzeń srk
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•
•

•
•
•
•
•

stosowane dla prędkościach do 120km/h,
stacja objęta jednym okręgiem nastawczym,
obsługa urządzeń z nastawni,
elektryczne napędy zwrotnicowe,
możliwa układowa kontrola niezajętości torów
i rozjazdów,
sygnalizacja świetlna,
duża ilość zabiegów utrzymaniowych.

Urządzenia elektromechaniczne suwakowe:

Charakterystyka stacyjnych urządzeń srk

7
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•

•

•

•

•
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brak limitu prędkości pociągów,
stacja objęta jednym okręgiem nastawczym
z obsługą centralną,
elektryczne napędy zwrotnicowe, sygnalizacja
świetlna i układowa kontrola niezajętości torów
i rozjazdów,
możliwość zastosowania komputerowych pulpitów
nastawczych,
możliwość zdalnego sterowania
urządzeniami srk,
konieczność cyklicznej obsługi technicznej
przekaźników OTP.

Urządzenia przekaźnikowe:

Charakterystyka stacyjnych urządzeń srk
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•

•

•

•
•

brak limitu prędkości pociągów,
możliwość współpracy z systemami
ETCS L1 i L2,
możliwość zdalnego sterowania
urządzeniami srk,
możliwość sterowania ruchem
na dowolnie długich odcinkach linii,
automatyzacja czynności obsługowych.

Urządzenia komputerowe:

Charakterystyka stacyjnych urządzeń srk

9
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usrk
Łączność
przewodowa

Posterunki ruchu

Urządzenia
przejazdowe

Interfejsy różnych
systemów

Migracja
stanowisk

Szlaki kolejowe

Inne urządzenia dodatkowe:
łączność, detekcja stanów
awaryjnych,
elektroenergetyka

Detekcja
stanów
awaryjnych
taboru

Urządzenia
blokad liniowych

Radiołączność Elektroenerget.

Zdalne sterowanie urządzeniami dodatkowymi

Stanowiska kierowania ruchem
Stanowiska sterowania ruchem

Regionalne Centrum Sterowania
i Kierowania Ruchem

Urządzenia przekazywania
informacji tor - pojazd

Zdalne
sterownie
usrk

Urządzenia stacyjne
sterowania ruchem

WYKONAWCZA

WARSTWA I

LCS

WARSTWA II

RCS

WARSTWA III

Model wyposażenia sieci linii kolejowych
w urządzenia srk
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urządzenia wykonawcze (napędy zwrotnicowe,
sygnalizatory, urządzenia, zabezpieczenia ruchu na
przejazdach)
systemy zależnościowe (urządzenia stacyjne,
blokady liniowe, urządzenia kontroli jazdy pociągu)
miejscowe stanowiska operatorskie (pulpity nastawcze, plany świetlne; sterowanie ruchem
11
na stacji i przyległych szlakach)

WARSTWA I WYKONAWCZA

systemy zdalnego sterowania urządzeniami warstwy podstawowej
na odcinku linii (sterowanie ruchem na posterunkach ruchu,
szlakach i przejazdach kolejowych odcinka linii
oraz diagnostyka usrk)

WARSTWA II LCS

systemy kierowania i sterowania ruchem na liniach obszaru sieci (stanowiska
operatorskie LCS głównych linii obszaru, stanowiska nadzoru dyspozytorskiego

WARSTWA III RCS

Model wyposażenia sieci linii kolejowych
w urządzenia srk
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Korzyści
• techniczne - zastąpienie urządzeń wyeksploatowanych nowymi,
charakteryzującymi się wysoką niezawodnością oraz wysoką
podatnością obsługową i diagnostyczną,
• organizacyjne - zwiększenie obszarów sterowania poprzez
organizację odcinków zdalnego prowadzenia ruchu (zpr).
Efekty:
 odnowa techniczna systemów sterowania ruchem,
 poprawa warunków pracy i wydajności pracy zespołów
prowadzenia ruchu,
 zmniejszenie kosztów prowadzenia ruchu.

Model wyposażenia sieci linii kolejowych
w urządzenia srk
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centrum

RCS,

czy

też

pozostaną

rozproszone,

stanowiska obsługi tych LCS skoncentrowane będą we

zlokalizowane na odcinkach zdalnego prowadzenia ruchu.

wspólnym

tego czy

różnych okresach czasu, w jedną funkcjonalną całość, niezależnie od

połączenie centrów zdalnego sterowania (LCS), budowanych w

Przyjęcie przedstawionego modelu struktury hierarchicznej zapewnia

Model wyposażenia sieci linii kolejowych
w urządzenia srk
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LCS-y oraz odcinki zdalnego sterowania w eksploatacji
LCS-y budowane
LCS-y planowane
Linie kolejowe w ramach sieci kompleksowej TEN-T
Pozostałe linie kolejowe

Wrocław
Muchobór

Opole
Zach.

Łowicz

Żywiec

4
9 5 6 78

Drzewica

Radom
Niedrzwica

Lublin

Rzeszów

Dęblin

Łuków

Mińsk Maz.
Pilawa

Tarnów

Małkinia

Białystok

Tłuszcz

Górki
Szczukowskie

Koluszki

1 3
2

Nasielsk

Skierniewice
Łódź
Widzew

Konin

Kutno

Lipno

Ciechanów

Działdowo

Iława

Malbork

Władysławowo

Tczew

Oleśnica

Leszno

Opalenica

Kalisz Pom.

Krosno
Odrzańskie

Stargard

Goleniów

Wejherowo

1 – Błonie
2 – Grodzisk Mazowiecki
3 – Warszawa Okęcie
4 – Jaworzno Szczakowa
5 – Trzebinia
6 – Kraków Mydlniki
7 – Kraków Główny
8 – Kraków Płaszów
9 – Libiąż

Terespol

Lokalne Centra Sterowania i odcinki zdalnego
sterowania na sieci PKP PLK S.A.
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283

SHP

Systemy nadzorujące pracę maszynisty

15
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ETCS poziom 1

Systemy nadzorujące pracę maszynisty
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285

ETCS poziom 2

Systemy nadzorujące pracę maszynisty

17
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ETCS L2 – projekt zrealizowany
ETCS L2 – projekty realizowane
ETCS L1 – projekty zrealizowane
ETCS L1 LS – projekt zrealizowany

System ETCS na sieci PKP PLK S.A.

18
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• Urządzenia telekomunikacji przewodowej
• Urządzenia telekomunikacji radiowej
• System GSM-R

Technologie Łączności Kolejowej

19
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Centralka sznurowa

Urządzenia telekomunikacji przewodowej

20
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Pulpit dyżurnego ruchu do centralki KTE

Urządzenia telekomunikacji przewodowej

21
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Pulpit dyżurnego ruchu w nowej
technologii

Urządzenia telekomunikacji przewodowej

22
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23

Urządzenie do łączności zapowiadawczej i strażnicowej oraz łączności
radiowej z pociągami, z wykorzystaniem sieci publicznych operatorów GSM.

Urządzenia telekomunikacji
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Radiotelefon 150 MHz

Urządzenia telekomunikacji radiowej

24
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Radiotelefony przewoźne i stacjonarne

Urządzenia telekomunikacji radiowej

25
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GSM-R - nowy system komunikacji dla polskich kolei

Urządzenia telekomunikacji radiowej

26
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Dziękuję za uwagę

marek.bialek@plk-sa.pl

Marek Białek
Z-ca Dyrektora
Biuro Automatyki i Telekomunikacji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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15 LAT PKP
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
W BRANŻY DROGOWEJ
Biuro Dróg Kolejowych
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WPROWADZENIE

OCZEKIWANIA – REALIA - WYZWANIA
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NIEZAWODNE ROZJAZDY

Oczekiwaniem wszystkich podmiotów
rynku jest przyjazna i dobra
jakościowo infrastruktura
pozwalająca na duże i szybkie
przewozy, nie wymagająca zbyt
częstych prac utrzymania

ZOPTYMALIZOWANE
UKŁADY TOROWE

KOMPLEKSOWO ZMODERNIZOWANE LINIE
KOLEJOWE

PRZYJAZNA INFRASTRUKTURA
PASAŻERSKA

OCZEKIWANIA WOBEC INFRASTRUKTURY…

3
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Wymiana torów
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631
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699
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PKP PLK S.A.

467
2009

1 000

242
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Potrzeby wymian 1 515 kmt

500
2010

653
1996

616
1995

576
1994

620

1993

573

1992

1 267

1991

1 500

1 060
2011

Pokrycie potrzeb wymian
w ostatnich dziesięciu
latach: od 25% do 96%

1 063
2012

1 871

1990

2 000

1 195
2013

2 206

1989

Długość wymienionych torów
[ kmt ]

2 500

2014

15 lecie funkcjonowania PKP
PLK S.A. to okres wielu
doświadczeń wyznaczonych
regresem w finansowaniu kolei
na przełomie wieku XX i XXI w
Polsce, wobec preferencji dla
transportu samochodowego
(rys.1). Doprowadziło do
zaległości niedofinansowania
branży szacowanych w 2011
roku na 70 mld PLN.

1 458

Niedofinansowanie
branży obrazuje wykres
ilości rocznych wymian
toru – podstawowej
operacji zapewniającej
utrzymanie parametrów
eksploatacyjnych przez
cały okres projektowej
żywotności nawierzchni.

903

4

2015

REALIA

528
1998

Porównanie nakładów w Polsce
na drogi krajowe i linie kolejowe [mln PLN]

380
2006

Niedofinansowanie branż
rocznych wymian toru
zapewniającej utrzymanie
eksploatacyjnych przez cał
żywotności nawierzchni.
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W efekcie niedofinansowania
branży głównym wyzwaniem
stało się zarządzanie
wadliwością a w mniejszym
stopniu doskonalenie i rozwój
5

WYZWANIA: zarządzanie wadliwością
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213,9

2005
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2006
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175,9
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211,3
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216,8
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256,9
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648,6
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485,5
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580,0

2007: Utworzenie FUNDUSZU KOLEJOWEGO

2014

609,6

2015

728,6

2016

694,7

6

W roku 2007 utworzono FUNDUSZ KOLEJOWY dzięki czemu przełamano trendy spadkowe i zaczęły rosnąć ilości
napraw i remontów. W roku 2011 wydatki operacyjne na nawierzchnię osiągnęły prawie 650 mln PLN m.in. dzięki
priorytetowemu potraktowaniu tego podsystemu przed EURO 2012. Jednocześnie realizowano PROGRAM
MODERNIZACJI LINII. Przyrost dostępnych środków zaowocował rozpoczęciem długo nierealizowanych zakupów sprzętu
oraz powrotem do programów rozwojowych zorientowanych na efektywność. Wszczęto też wypracowanie zmian
systemowych (prawnych i organizacyjnych) w celu stworzenia warunków do lepszej efektywności całego podsystemu.
Te i inne działania pozwoliły na powolne ale sukcesywne poprawianie sytuacji eksploatacyjnej.

WYDATKI OPERACYJNE NA NAWIERZCHNIĘ [mln PLN]
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Opracowanie własne PKP PLK S.A. stan na dzień 31.12.2015r.

(na dzień wprowadzenia RJP)

2011
2012

7

Długość eksploatowanych torów linii kolejowych,
na których wprowadzono zmiany maksymalnych prędkości rozkładowych
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2015/2016

Z uwagi na zły stan infrastruktury kolejowej

2010/2011

6793
4 762
4 127

7223
5 054
4 886
2008/2009

7109
4 920
4 694

Dla torów nr 1 i 2

2006/2007

6460
4 537
3 729

8 000

6360

4 769
4 171

6564

4 660
4 386

7080
5 017

3 003

5765
4058
3422

(na dzień wprowadzenia RJP)

3 278
2 722

4738

STRUKTURA ILOŚCI OGRANICZEŃ PRĘDKOŚCI
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15 lat PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A. w branży drogowej

PROGRAMY ZAKUPOWE

15 LAT PKP PLK S.A. – zwiastuny odnowy

9
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PROGRAM ZAKUPÓW

EFEKTY zakupów to m.in. nowoczesne profilarki
dystrybuujące torowo-rozjazdowe, mobilne laboratoria
torowe czy też pierwsze partie wózków motorowych
nowej generacji dla zakładów linii kolejowych.
Jednocześnie kupowano sprzęt drobny taki jak
defektoskopy, toromierze czy serwo-narzędzia.
Ważnym pakietem zamówień stało się doposażanie
sekcji w narzędzia poprawiające technologie
utrzymania toru bezstykowego i szyn obejmujące
m.in. zakupy naprężaczy szynowych oraz
demontowalnych zespołów dźwigowych do bocznego
załadunku szyn.
W programie zakupowym nie sposób nie dostrzec
pierwszych w historii PKP koparek dwudrogowych
wraz z bogatym wyposażeniem dających nową jakość
technologii utrzymania i warunkujących przeskok w
efektywności tych procesów.

PROGRAM. Na przełomie 2011/2012 opracowano i
rozpoczęto realizacje ambitnego programu zakupów
sprzętu nierealizowanych od dziesięcioleci
obejmujących pojazdy pomiarowe, wózki motorowe,
maszyny. W tym celu w branży drogowej stworzono w
istocie nowe obszary kompetencji do tak
specyficznych zakupów.

10
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CENTRUM DIAGNOSTYKI

ROZBUDOWA DIAGNOSTYKI WYSOKOWYDAJNEJ

11
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Oba nośniki posiadają dużą autonomię pracy a
zaprojektował je i buduje polski producent.

Pojazd defektoskopowy – dwuczłonowy
także wyposażony będzie w system:
• pomiaru jakości geometrycznej
• pomiaru geometrii szyn

Pojazd wielofunkcyjny DP-560 to mobilne
laboratorium badawcze, które podstawowo
zapewnić ma ocenę jakości geometrycznej w
dwóch konfiguracjach (znanej z EM120 i nowej
normatywnej). Laboratorium to zapewni
jednak także wiele innych diagnoz
obejmujących m.in.:
•
falistość, przekrój i pochylenie szyn
•
wady kontaktowo-zmęczeniowe
•
skaning niedoborów tłucznia
•
wykrywanie niesymetrycznych
zabezpieczeń pęknięć szyn
•
Pomiar żłobków na przejazdach kolejowo
drogowych i rozjazdach

ŻRÓDŁO: ZPS STARGARD SZCZECIŃSKI

Drezyna Defektoskopowo-Geometryczna
MOBILNE LABORATORIUM SZYNOWE

• DP 650

Drezyna Pomiarowa Wielofunkcyjna
(MOBILNE LABORATORIUM WIELOFUNKCYJNE

12

NOWE MOBILNE LABORATORIA

Szczególnym priorytetem objęto zakupy
całkowicie nowych pojazdów pomiarowych –
po ponad 30 latach. Włączono do tego projektu
światowych liderów technik pomiarowych i
sprawdzonych partnerów z Polski.
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EM120-PARP. Dla weryfikacji pod
potrzeby przewozów ponadgabarytowych
w ramach projektu badawczego PARP
doposażono jedną EM-120 w innowacyjny
system kodyfikacji skrajni wg UIC

UPS. Pojazd do pomiarów skrajni UPS
poddano modernizacji i rozbudowie
obejmującej doposażenie w pierwszy w
warunkach PKP bezkontaktowy system
pomiaru jakości geometrycznej. Dało to
m.in. ważny impuls do eksploracji nowego
obszaru pomiarowego na rzecz dużych
zakupów nowych wysokowydajnych
pojazdów diagnostycznych.
Jednocześnie radykalnie usprawniono
ocenę skrajni normatywnych pojazdem
instalując nowe systemy laserowe a
fotogrametrię traktując jako system
uzupełniający (a nie podstawowy)

Nie zapomniano o już posiadanych
drezynach pomiarowych – objęto je
ciekawymi modernizacjami.

• EM120 - PARP

• ZMODERNIZOWANY UPS

13

MODERNIZACJE POJAZDÓW POMIAROWYCH
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14

Szyte na miarę problemów sieci PLK
są takie funkcjonalności jak skaning
niedoborów pryzmy czy wykrywanie
jednotokowych zabezpieczeń szyn.

Całkowicie dotąd nierealizowane
zakresy badań zautomatyzowanych
na PKP to na przykład pomiary
falistości szyn, stożkowatości
ekwiwalentnej czy też wykrywanie
powierzchniowych wad kontaktowozmęczeniowych.

Pozwoli też pozyskiwać wartościowe
dane zarządcze dla lepszego
ukierunkowywania nakładów.

Niespotykany od dziesięcioleci
program zakupu mobilnych
labolatoriów diagnostycznych
przyniesie zwiększenie zakresu badań
i odciążenie zakładów.

ZWIĘKSZANIE OBSZARÓW DIAGNOSTYKI W IG

310
Frączek R.

ZAKŁAD MASZYN TOROWYCH
W KRAKOWIE

WYKORZYSTANIE I ROZBUDOWA POTENCJAŁU WSPARCIA
TECHNOLOGICZNEGO

15
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wózki tachimetryczne – najnowocześniejszej klasy sprzęt geodezyjno-torowy do
tyczenia w planie i profilu z opcjami diagnostycznymi (w rozwinięciu)
Samochody gwarantujące mobilność i autonomię zespołu pomiarowego
Rejestratory jakości podbicia dla otwarcia toru do eksploatacji bez dodatkowych
pomiarów za wyjątkiem miejsc wątpliwych uwidocznionych na rejestratorach

Profilarki dystrybuującej – dla dystrybucji dowolnych ilości tłucznia we współpracy z
posiadanymi wagonami taśmociągowymi MFS.
Lokomotywy manewrowej – dla eliminacji angażowania lokomotyw do uzupełnień
tłucznia w rozjazdach

OBSŁUGA GEODEZYJNA

LUB

DEMONTAŻ PRZEJAZDÓW
I URZĄDZEŃ PRZYTOROWYCH

ROZŁADUNEK TŁUCZNIA

20 szt.

PROFILARKA USP 2010 SWS

OBSŁUGA GEODEZYJNA
POMIAR KONTROLNY
16

Zakupione USP2010 są w grupie najnowocześniejszych maszyn
tego typu na świecie

PODBIJARKA CSM 09 - 32 + DGS

KIERUNEK PRACY
• Własne
wahadło tłuczniowe w celu zagwarantowania minimum tłucznia
dla podbijarki (zakupiono 20 wagonów wzorowanych na wagonach
stosowanych na DB dla pilotażu z przeznaczeniem docelowym dla
Unimatów)
Kierunek pracy ZRT

•

•

• Nowo-zakupione profilarki rozjazdowo-torowe o funkcji

•
•

•

Odrębnym elementem zakupów było uzupełnienie zasobów opartych o 3
podbijarki Zakładu Maszyn Torowych w:
• własne zespoły pomiarowe wyposażone w:

ZESPOŁY REGULACJI TORÓW
i ZESPOŁY REGULACJI ROZJAZDÓW

Na bazie 3 podbijarek IM Kraków
tworzone są zespoły szybkiego
reagowania na usterki po pomiarach na
głównych trasach kolejowych gdyż
• przygotowywane nowe odchyłki
zostaną rozszerzone ale jednocześnie
• obarczone rygorami bezwzględnego
ich usunięcia krótkim terminie !

312
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•

•

•

sprzętu własnego Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie

dedykowanych specjalnie z budżetu operacyjnego (stąd określenie) z użyciem

Realizowano jest to jako zadanie celowe Biura Dróg Kolejowych ze środków

zapewnienia oczekiwanej żywotności po remontach cząstkowych lat 90.

podkładach Ps93 i Ps94 w celu przywrócenia ich walorów użytkowych i

kombajn AHM800R został przekierowany do napraw uszkodzonych torowisk na

W związku z wyższymi budżetami operacyjnymi branży drogowej od roku 2013

roboty szczególnie obiektowe – nie zawsze był rozwiązaniem optymalnym

wykorzystywany głównie na dużych modernizacjach, gdzie z uwagi na inne

naprawy torowisk lecz z uwagi na regres przełomu wieków – początkowo był

Zakupiony na przełomie lat 90 kombajn AHM800R otworzył nowe możliwości

17

PROGRAM NAPRAWY TOROWISK Z UŻYCIEM KOMBAJNU AHM800R
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źródło: Moris

źródło: Infrabel/PLK

3. TRANSPORT i ROZŁADUNEK
1. Na czas
2. W miejsce zabudowy !

2. ZGRZEWALNIA:
1. Zgrzewanie w moduł 210 (240m)
2. Magazynowanie !

1. PRODUKCJA (huty)

MODEL DOSTAW SZYN:

SRD – Systemy Rozładunku
Dłużek - klasyfikacja

18

ROZWAŻANA MODYFIKACJA SYSTEMU DOSTAW
DŁUGICH SZYN (Z CZĘŚCIOWYM UDZIAŁEM IM KRAKÓW)

314
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SYSTEM UTRZYMANIA

Koncepcje zmian – modelowanie i nacisk na efektywność

19
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ZADANIA PODSTAWOWE
/dywersyfikacja zasobów/

ELEMENTY WSPARCIA
/IM KRAKÓW/

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

OBSŁUGA GEODEZYJNA

KIERUNEK PRACY

LUB

DEMONTAŻ PRZEJAZDÓW
I URZĄDZEŃ PRZYTOROWYCH

ROZŁADUNEK TŁUCZNIA

20 szt.

PODBIJARKA CSM 09 - 32 + DGS

PROFILARKA USP 2010 SWS

USTERKI PO POMIARACH

(I.) Pogotowia awaryjne
(II.) Brygady mistrzowskie

Pilotaż

OBSŁUGA GEODEZYJNA
POMIAR KONTROLNY

PRACE PUNKTOWE KRÓTKOTRWAŁE
zasoby własne
utrzymanie interwencyjne

KOMBAJNY

Wszelkie inne roboty torowo-budowlane

Naprawy bieżące

Wymiany rozjazdów

Wymiany torów

REMONTY I NAPRAWY
KOMPLEKSOWE lub LINIOWE
spółki zależne – utrzymanie planowe

* Rynkowe tj. ogólniedostępne na rynku usług

Np. reprofilacja

20

PRACE RYNKOWE *
i WYSOKOSPECJALISTYCZNE
zlecane

MODELOWANIE SYSTEM UTRZYMANIA DROGI KOLEJOWEJ

316
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Szerokie możliwości koparek
dwudrogowych (KDD) sprawiają że są
najpowszechniej spotykaną maszyną
kolejową dla prac montażowych,
ziemnych i logistycznych.
Jednocześnie chronią personel przed
uciążliwym przemieszczaniem
ciężkich szyn i prefabrykatów
wykorzystywanych w branży (por.
udźwigi podstawowe) czym eliminują
zagrożenia BHP

21

KDD: ISTOTNY CZYNNIK POPRAWY
EFEKTYWNOŚCI i BHP
W UTRZYMANIU
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Każdy z przestawionych poniżej przykładów robót można by zlecać ale w
sytuacji gdy zarządca i tak musi utrzymywać pewien potencjał ludzki do prac
konserwacyjnych i interwencyjnych – warto zwiększyć Jego możliwości
dostarczając tak wielofunkcyjne maszyny. Są one tańsze od wózków
motorowych które nie zapewniają takiej wszechstronności i raczej służą jako
samo-rozładunkowa ciężarówka torowa i mini-lokomotywa a nie maszyna
torowa.

NOWE TECHNOLOGIE SELEKTYWNYCH
NAPRAW TORU - przykłady

22
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ZMIANY SYSTEMOWE
PRZEPISÓW

INICJATYWY LEGISLACYJNE I PRZEPISY DROGOWE

23
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• Nowelizacja rozporządzenia w sprawie skrzyżowań linii
kolejowych z drogami publicznymi.

kolejowych.

W 2014 r. zakończone zostały, trwające prawie 3 lata, prace związane z
nowelizacją przepisów techniczno – budowlanych dotyczących budowli

• Nowelizacja kluczowego dla infrastruktury
rozporządzenia „151” w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
kolejowe.

INICJATYWY LEGISLACYJNE

24
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SZEROKI ZAKRES NOWELIZACJI „151”

25
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Standardy konstrukcji rozjazdów
adekwatne do ich funkcji z
uwzględnieniem podwyższonej
trwałości

STANDARDY TECHNICZNE

Id22 – krawędzie peronowe

Id114 – dwa aspekty:
1.przęsłowe metody transportu i
zabudowy rozjazdów
2. Zaostrzone rygory montażu toru
bezstykowego

WTWiO – technologie
WTWiO - produkty

Id7 – zmienne cykle dozoru

Id1-B1- Kategorie użytkowania

Id1-A1 – Klasyfikacja obciążeń
Id1-A2-Skrajnia budowli
Id1-A3 –Geometria

26

INSTRUKCJE UTRZYMANIA

KLASYFIKACJA PRZEPISÓW TECHNICZNYCH
i ważniejsze nowelizacje

322
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METODY BEZPRZĘSŁOWE W ZABUDOWIE
ROZJAZDÓW - sprzyjają uszkodzeniom i
deformacjom

WDRAŻANIE TECHNOLOGII PRZĘSŁOWEJ (Id114)
– transport i zabudowa rozjazdów

27
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ROZPOZNANIE NOWYCH
KOMPONENTÓW

METODYKA NA BAZIE PROCEDUR SMS

28
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I. WPROWADZENIE DO
OBROTU

II. DOPUSZCZENIE
ZARZĄDU KOLEI

•

•

•

Kompetencje Zarządu Kolei
wynikające z:
rozporządzenia w sprawie
systemu zarządzania
bezpieczeństwem na kolei
(Safety Management System)
potwierdzane
Autoryzacją Bezpieczeństwa

ustawie o transporcie
kolejowym
ustawie o wyrobach
budowlanych

Adekwatna do stopnia
rozpoznania produktu
lub technologii i
udziału jednostki
badawczej

KOLEKTYWNA

wraz z warunkami
umowy

DOPUSZCZENIESMSPW17

• Świadectwo Typu
Budowli
• Deklaracja WE
• Itp….

PRZYKŁADY:

WYŁĄCZNA:

Zasady ustanowione ustawą
o systemie ocen zgodności
odzwierciedlone w różnych aktach
prawnych a w tym w:

• Producent lub
Upoważniony
Dostawca
• Udział jednostek
niezależnych

DOWÓD KOŃCOWY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PODSTAWA PRAWNA

OBSZARY DOPUSZCZEŃ PRODUKTÓW

29
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- NARZĘDZIE 2: Użytkowanie monitorowane
PC6

= NARZĘDZIE UPROSZCZONE – „PRÓBA KOMERCYJNA”

- NARZĘDZIE 1: Badania eksploatacyjne
„POLIGONY WYDZIELONE”

(PRZYSZŁOŚCIOWY - W PRZYPADKACH WYSOKIEGO RYZYKA
i NISKIEJ ODTWARZALNOŚCI W ROZUMIENIU SMS)

- Obszar audytu jakościowego

CZEGO NIE BADANO W RAMACH WPROWADZANIA DO OBR.;
POZNANIE PROCESU DEGRADACJI; ZASADY DIAGNOZOWANIA

- Obszar certyfikacji ryzyk (RAMS)

= ADEKWATNOŚĆ WDO do WARUNKÓW ZARZĄDCY KOLEI

- Obszar weryfikacji certyfikacji zasadniczej

- FORMLANY WNIOSEK
o dopuszczenie do stosowania

= CZY JEST TO POTRZEBNE PLK?

- Obszar certyfikacji funkcjonalnej

PC5

PC4

PC3

PC2

W

PC1

PROCEDURA SMS-PW17
KOMPLEKSOWE ROZPOZNANIE PRODUKTU

30
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PROGRAM PENDOLINO

NAMIASTKA KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI

31
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W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono liczne analizy i
obliczenia, w tym:
• analizy geometrii toru wg kryterium odchyłek określonych w Id-1;
• analizy geometrii toru wg kryterium odchyłek określonych w normie
PN EN 13848;
• obliczenia kinematyczne wg przepisów krajowych;
• analiza stanu konstrukcji drogi kolejowej z uwzględnieniem analiz
ryzyka
Na podstawie wyników analiz określono zakres robót przygotowawczych
do jazd badawczych z przekroczonymi parametrami.

UDZIAŁ PKP PLK S.A. W JAZDACH
BADAWCZYCH POJAZDU ED 250
PRZYGOTOWANIA TECHNICZNE

328
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PRZEGLĄD DZIAŁAŃ DROGOWCH ZWIĄZANYCH Z
BADANIAMI DYNAMICZNYMI ED 250 NA CMK

NOWY REKORD PRĘDKOŚCI
33
293 km/h
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PODSUMOWANIE

34
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KOŃCZY SIĘ LICZNYMI OZNAKAMI KOŃCA REGRESU PRZEŁOMU
WIEKÓW ALE NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE MIMO WZROSTÓW
DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE GENERALNIE POZOSTAJĄ
ONE NA POZIOMIE KILKUKROTNIE NIŻSZYM W PRZELICZENIU NA
KILOMETR LINII NIŻ MA TO MIESCE NA KOLEJACH
ZACHODNIOEUROPEJSKICH

ZWIEŃCZONO NOWĄ JAKOŚCIĄ WIELU ROZWIAZAŃ SYSTEMOWYCH
CO ZACHĘCA KONTYNUOWAĆ WSZCZĘTE PROGRAMY ZMIERZAJĄCE
DO PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI ZARÓWNO W OBSZARZE
STANDARYZACJI JAK I DIAGNOSTYKI ORAZ ROBÓT UTRZYMANIA

NIE ROZSTRZYGA WSZYSTKICH KONCEPCJI, KTÓRE ULEGNĄ
WERYFIKACJI PO ZAKOŃCZENIU AMBITNEGO PROGRAMU INWESTYCJI
KOLEJOWYCH
35

•

•

•

15 LAT PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
W BRANŻY DROGOWEJ

15 lat PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A. w branży drogowej
331

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Zbigniew Szafrański

Zbigniew Szafrański

Uproszczony system sygnalizacji
prędkościowej dla sieci PLK S.A.

Nr 3(110)

2016

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

1

Informację o dopuszczalnej prędkości jazdy maszynista
pozyskuje:
1) z własnej znajomości infrastruktury linii kolejowej;
2) ze służbowego rozkładu jazdy pociągów;
3) z oznakowania rozjazdów wskaźnikami prędkości.

Sygnalizacja kierunkowa (koleje brytyjskie)

Rodzaje sygnalizacji kolejowej
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Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

Informację o kierunku jazdy pociągu maszynista
pozyskuje:
1) ze służbowego rozkładu jazdy pociągów;
2) z informacji pracowników służby ruchu;
3) z oznakowania sygnalizatora wskaźnikiem W2.
Zakopane 30.XI–2.XII.2016

Sygnalizacja prędkościowa (koleje polskie)

Rodzaje sygnalizacji kolejowej

2

Uproszczony system sygnalizacji prędkościowej dla sieci PKP...
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Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

Geneza współczesnej sygnalizacji
prędkościowej PKP

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

участницах ОСЖД

сигнализации на дорогах-

железнодорожной

Единая система

Karta OSŻD O+P-805

3
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Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

Geneza współczesnej sygnalizacji
prędkościowej PKP

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

4

Uproszczony system sygnalizacji prędkościowej dla sieci PKP...
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Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

Światło w dolnej części głowicy
semafora (lub jego brak) określa
prędkość, z jaką można jechać po
minięciu tego semafora

Światło w górnej części głowicy
uprzedza o prędkości jazdy, jaką
wskazuje następny semafor

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

Zasada tworzenia wskazań sygnalizatorów

Współczesna sygnalizacja prędkościowa PKP

5
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Stój

40 km/h

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

Prędkość od
tego semafora

100 km/h

6

dozwolona

Maksymalna

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

60 km/h

Zasada tworzenia wskazań sygnalizatorów

Współczesna sygnalizacja prędkościowa PKP

Uproszczony system sygnalizacji prędkościowej dla sieci PKP...
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Stój

40 km/h

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

Prędkość od
tego semafora

Prędkość
wskazywana przez
następny semafor

100 km/h

7

dozwolona

Maksymalna

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

60 km/h

Zasada tworzenia wskazań sygnalizatorów

Współczesna sygnalizacja prędkościowa PKP
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Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

Przypadek pierwszy – st. Pszczółki

Doraźne modyfikacje sygnalizacji
prędkościowej PKP

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

8

Uproszczony system sygnalizacji prędkościowej dla sieci PKP...
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40 km/h

60 km/h

80 km/h

?

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

v

Przypadek pierwszy – st. Pszczółki

Doraźne modyfikacje sygnalizacji
prędkościowej PKP

Zakopane 30.XI–2.XII.2016
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Przypadek drugi – st. Grodzisk Maz.

Doraźne modyfikacje sygnalizacji
prędkościowej PKP

Zakopane 30.XI–2.XII.2016
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100 km/h

130 km/h

?
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v

Przypadek drugi – st. Grodzisk Maz.

Doraźne modyfikacje sygnalizacji
prędkościowej PKP

Zakopane 30.XI–2.XII.2016
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Stój

40 km/h

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

Prędkość od
tego semafora

100 km/h

60 km/h

12

dozwolona

Maksymalna

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

10

6

Zasada tworzenia wskazań sygnalizatorów – proponowana

Uproszczona sygnalizacja prędkościowa PKP
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Stój

40 km/h
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Prędkość
wskazywana przez
następny semafor

100 km/h

13

dozwolona

Maksymalna

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

60 km/h

Zasada tworzenia wskazań sygnalizatorów – proponowana

Uproszczona sygnalizacja prędkościowa PKP
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Stój

40 km/h
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Prędkość
wskazywana przez
następny semafor

100 km/h

10

14

dozwolona

Maksymalna

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

60 km/h

6

Zasada tworzenia wskazań sygnalizatorów – proponowana
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jeśli brak wskazania wartości prędkości – 40 km/h;

górne pomarańczowe migające – ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości,

wskazania wartości prędkości – 40 km/h,

dwa światła – prędkość ograniczona od tego semafora, jeśli brak

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

Możliwość zastosowania w wielu przypadkach wskaźników W21 blaszanych.

bezpiecznego przerywacza prądu żarówki;

Eliminacja światła zielonego migającego, a przez to i konieczności stosowania

parametrami rozjazdów bez komplikacji obrazów sygnałowych;

Możliwość wyświetlenia dowolnych ograniczeń prędkości narzuconych





Wprowadzenie prostych zasad tworzenia wskazań:

i zachowanie (uproszczenie) zasad tworzenia obrazów sygnałowych;

Ścisłe podobieństwo do sygnalizacji prędkościowej obecnie stosowanej

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

5)

4)

3)

2)

1)

Zalety proponowanej sygnalizacji prędkościowej

Uproszczona sygnalizacja prędkościowa PKP

15
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na jednym maszcie.

głowic dla przeciwnych kierunków ruchu

szczególnie w przypadku montowania

samoczynnej sygnalizacji liniowej,

Znaczne uproszenie semaforów

blaszanych wskaźników W21);

połączeniu z zastosowaniem

sygnalizatorów stacyjnych (w

przypadkach uproszczenie

Zmniejszenie gabarytów i w wielu
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2)

1)

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

6

Wprowadzenie wielokolorowych komór z panelami LED

Proponowane dalsze modyfikacje techniczne

16
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W zarządzaniu PKP PLK S.A. znajduje się ok. 19.000 km linii kolejowych;
System ETCS będzie wdrażany na ca. 5.000 km linii kolejowych, co oznacza
że ok. 14.000 km będzie pozbawione tego systemu;
Na liniach wyposażonych będą poruszać się również pojazdy niewyposażone
w pokładowe urządzenia ETCS.

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

Powyższe tezy są podstawą do postawienia następujących pytań:
1) Czy rzeczywiście – w dobie informatyzacji kolei – na 14.000 km linii i tysiącach
pojazdów trakcyjnych jedynym środkiem zapewniającym przekazywanie
informacji o wskazaniach semaforów ma być wzrok maszynisty?
2) Czy na liniach niewyposażonych nie należałoby podjąć instalacji sygnalizacji
kabinowej, opartej o moduły ETCS?
3) Czy pojazdy niewyposażone w kompletny pokładowy ETCS poruszając się po
liniach wyposażonych nie mogłyby odczytywać informacji o wskazaniach
sygnalizatorów?

3)

1)
2)

Co dalej z liniami niewyposażonymi w ETCS?

Niezbędne decyzje ukierunkowane
na podniesienie bezpieczeństwa ruchu

17

350
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Karta OSŻD O+P-805 Единая система железнодорожной сигнализации на
дорогах- участницах ОСЖД, wyd. 1962 (aktualnie zastąpiona inną wersją);

IFB Rail Engineering Sp. z o.o., Analiza możliwości zastosowania cyfrowego
wskaźnika W21 w wersji LED przy uwzględnieniu aspektów formalnych,
funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych, Warszawa 2011.

2)

3)

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

Zakopane 30.XI–2.XII.2016

dziękuję za uwagę.

Działania wdrożeniowe do przemyślenia,

Instrukcja sygnalizacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ie-1 (E-1), Warszawa 2007;

1)

Materiały związane

18
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ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Zakopane, 30 listopada – 2 grudnia 2016 r.
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Joanna Włodkowska

Systemu ERTMS/GSM-R
Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji
Ruchomej realizujący funkcje:
• Łączność głosowa
• Transmisja danych na potrzeby ETCS 2

Systemu ERTMS/ETCS
Europejski System Sterowania Pociągiem
realizującym funkcje ATP/ATC:
• Kontrola czujności maszynisty
• Kontrola prędkości jazdy pociągu
• Kontrola hamowania

System ERTMS
Europejski System Zarządzania Ruchem
Kolejowym składający się z:

Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym
oraz technologie łączności
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3

ERTMS/ETCS poziom 1 LS
• nr 356 Poznań Wsch. – Wągrowiec

ERTMS/GSM-R
• E20 i CE 20 Warszawa - Kunowice

ERTMS/ETCS poziom 2 i
ERTMS/GSM-R
• E30 Legnica – Węgliniec – Bielawa
Dolna
• E30 Legnica – Wrocław – Opole
• E65 Warszawa – Gdynia
• nr 1 i nr 17 Warszawa – Łódź

ERTMS/ETCS poziom 1
• CMK (nr 4) Grodzisk Mazowiecki –
Zawiercie
• nr 64 Psary – Kozłów

Skala wdrożenia systemu ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R

Systemy Sterowania Ruchem Kolejowym oraz technologie łączności...
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System ERTMS/GSM-R

4

356
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Terminale
mobilne
Podsystem stacji
bazowych

Podsystem
komutacyjno
- sieciowy

Centrum
Zarządzania
siecią GSM-R

Uproszczona struktura sieci GSM-R

Terminale
stacjonarne

5
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Rola

Profil
stacjonarne

mobilne

OPH

kabinowe

terminale

Terminale mobilne i stacjonarne

GPH

przenośne

6

OPS
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Sieć GSM-R realizuje:
1) usługi łączności głosowej:
a) połączenia głosowe typu punkt-punkt,
b) połączenia alarmowe,
c) połączenia rozsiewcze,
d) grupowe połączenia głosowe,
e) połączenia konferencyjne;
2) usługi związane z łącznością głosową:
a) priorytety połączeń,
b) zaawansowane usługi łączności głosowej ASCI takie
jak: przekierowanie połączeń, zawieszanie połączeń itp.
c) automatyczne odbieranie połączeń,
d) blokowanie przychodzących i wychodzących połączeń;
3) specyficzne usługi kolejowe:
a) numeracja funkcyjna,
b) adresowanie zależne od lokalizacji,
c) kolejowe połączenie alarmowe REC;
4) usługę przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS;
5) usługi transmisji danych:
a) dla potrzeb systemu ETCS poziom 2;
b) w standardzie GPRS.

Funkcje systemu GSM-R

7

Wywołanie do konkretnego odbiorcy/ów
lub obszaru

Transmisja danych dla ETCS

Szyfrowanie połączeń

Zapewnienie interoperacyjności

Cyfrowa jakość połączeń

REC, publiczne wywołania alarmowe
(112)
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typ połączenia CT (ang. Call Type) jest pierwszą cyfrą numer funkcyjnego
definiującą typ połączenia np. „7” połączenie z dyżurnym ruchu, „2” połączenie z
prowadzącym pojazd kolejowy,

numer identyfikacyjny użytkownika UIN (ang. User Identifier Number) może
przyjmować następującą postać: numeru pociągu, numeru lokomotywy, numeru
wagonu, numer obszaru połączenia grupowego, numeru obszaru działania jednostki
organizacyjnej, numer terminala stacjonarnego,

kod funkcyjny FC (ang. Functional Code) pozwala zidentyfikować użytkownika
końcowego np. maszynistę pociągu lub dyżurnego ruchu.

•

•

Realizowanie połączeń głosowych za
pomocą numerów
odzwierciedlających funkcję
użytkownika

•

Numery funkcyjne

8
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= 1200

SDC – numer wybierania skróconego
Cell Id – numer komórki GSM-R

SDC + Cell Id = Numer funkcyjny
dyżurnegoadresata
ruchu

• Przekształcenie numeru wybierania skróconego na numer
funkcyjny adresata, realizowane jest automatycznie przez sieć
GSM-R, na podstawie lokalizacji użytkownika inicjującego
połączenie.

• Numery wybierania skróconego (SDC) pozwalają na szybkie
nawiązanie połączenia z właściwym obszarowo użytkownikiem.

Numery wybierania skróconego (CT=1)

9
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numer pociągu

połączenie z
wykorzystaniem numeru
pociągu

Kier. Pociągu
21234510

12345

2

Maszynista
21234501
31234567801

UIN = TN

CT

maszynista,
kier.Poc,
konduktor

FC
01
10
11

Konduktor 1
21234511

3

Połączenie z
wykorzystaniem
numer pojazdu
kolejowego z
napędem

CT

osiem ostatnich cyfr
numeru pojazdu
kolejowego

UIN = osiem
ostatnich cyfr
numeru EVN
12345678

10

Ochrona
21234530

maszynista

01

FC

Połączenia z drużyną pociągową (CT=2) i (CT=3)
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Wybrane terminale stacjonarne umożliwiają prezentację numerów
funkcyjnych użytkowników mobilnych znajdujących się w obszarze jego
odpowiedzialności.

Lista użytkowników mobilnych

11
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• Grupowe połączenia głosowe (VGCS) umożliwiają
dwukierunkową komunikację głosową w obrębie
zdefiniowanej grupy użytkowników znajdujących się na
określonym obszarze.
• Połączenia rozsiewcze (VBS) umożliwiają
jednokierunkową komunikację głosową w obrębie danej
grupy użytkowników na określonym obszarze. Możliwość
nadawania ograniczona jest do użytkownika inicjującego
połączenie rozsiewcze. Pozostali uczestnicy połączenia
mogą jedynie słuchać.
• Połączenia konferencyjne (MPTY) umożliwiają
dwukierunkową komunikację głosową pomiędzy
użytkownikami sieci GSM-R, niezależnie od położenia
geograficznego uczestników połączenia.

Połączenia grupowe, rozsiewcze i konferencyjne

12
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mówić przez cały czas trwania połączenia.

• Użytkownicy terminali stacjonarnych np. dyżurni ruchu, mogą

mów”.

realizowane jest poprzez naciśnięcie przycisku PTT „naciśnij i

grupowego może mówić w danym momencie. Nadawanie

• Tylko jeden użytkownik mobilny będący uczestnikiem połączenia

Zasady obowiązujące podczas połączeń grupowych:

Grupowe połączenia głosowe (CT=50)

13
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•

POŁĄCZENIE
ROZSIEWCZE

+

OBSZAR

+ GRUPA

Połączenie roziewcze inicjowanego z terminala FDS:

+ GRUPA

14

Połączenie grupowe inicjowane z terminala FDS:

•

OBSZAR

Użytkownik terminala FDS odbiera wszystkie połączenia VBS i VGCS skierowane do
grupy której jest członkiem na obszarze jego odpowiedzialności.

•

+

Użytkownik terminala FDS może inicjować połączenia VBS i VGCS wskazując określony
obszar oraz identyfikator grupy.

•

POŁĄCZENIE
GRUPOWE

Obszary (GCA) oraz identyfikatory grup (GID) dostępne dla poszczególnych terminali
stacjonarnych (FDS) definiowane są w systemie.

•

Inicjowanie połączeń z terminali stacjonarnych (FDS)

366
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Grupy odpowiadające profilowi stanowiskowemu pracownika (użytkownika), muszą być

•

Inicjowanie połączenia
poprzez wybór
identyfikatora grupy (GID)

dokonuje użytkownik.

GID=200

15

połączenie grupowe jest
realizowane w obszarze (GCA)
właściwym dla bieżącego
położenia terminala mobilnego

aktywowane z poziomu terminala mobilnego (z wyłączeniem grup alarmowych). Aktywacji

Lista dostępnych dla użytkownika grup jest powiązana z jego profilem.

grup (GID) zdefiniowanych na karcie SIM. Grupy definiuje operator sieci GSM-R.

Użytkownik mobilny może zainicjować połączenie grupowe (VGC) i rozsiewcze (VBS) tylko dla

•

•

Inicjowanie i odbieranie połączeń z terminali mobilnych

Systemy Sterowania Ruchem Kolejowym oraz technologie łączności...
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Aktualizacja Wymagań technicznych dla wskaźników i tablic sygnałowych Ie-102
• wskaźniki ERTMS/GSM-R
16

Aktualizacja Instrukcji o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12)
• Realizacja połączeń głosowych pomiędzy dotychczasowymi użytkownikami sieci
pociągowej
• Stosowanie kolejowego połączenia alarmowego (REC)

Aktualizacja Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1)
• Możliwość nadawania sygnału A 1r „Alarm” poprzez nawiązanie połączenia kolejowego
połączenia alarmowego (REC) i przekazanie komunikatu o zaistniałym zagrożeniu
• wskaźniki ERTMS/GSM-R (W33 i W34)

Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci GSM-R Ie-16
• Numeracja funkcyjna
• Opis poszczególnych typów połączeń
• Zasady wyposażania użytkowników w terminale mobilne i stacjonarne

Instrukcje dot. ERTMS/GSM-R

368
Włodkowska J.

369

System ERTMS/ETCS

17
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Poziom 1 – zasada działania:
• Urządzenia srk – detekcja pociągów) (1)
• Urządzenia srk/dyżurny ruchu – ułożenie drogi przebiegu (2)
• Semafor – wyświetlenie sygnału zezwalającego/zabraniającego (3)
• Koder LEU – analiza wskazań i wypracowanie MA (4)
• Balisa – transmisja telegramów do urządzeń pokładowych (5)
• Urządzenia pokładowe – kontrola poprawności prowadzenie pociągu (6)

System ETCS poziom 1

370
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System ETCS poziom 2

Poziom 2 – zasada działania:
• Urządzenia srk – detekcja pociągów) (1)
• Urządzenia srk/dyżurny ruchu – ułożenie drogi przebiegu (2)
• Semafor – wyświetlenie sygnału zezwalającego/zabraniającego (3) - opcjonalnie
• RBC – analiza sytuacji ruchowej w obszarze i wypracowanie MA (4)
• Balisa – transmisja telegramu dot. kalibracji odometru (5a)
• GSM-R – transmisja telegramów do urządzeń pokładowych (5b)
• Urządzenia pokładowe – kontrola poprawności prowadzenie pociągu (6)
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Łowicz

Koluszki

Płock

Piotrków
Trybunalski

Koniecpol

Częstochowa

KATOWICE

Chorzów

Kalety

Skoczów
Goleszów
Cieszyn

Zebrzydowice

Żory

Rybnik

Gliwice
Zabrze
Mak. Kop.
Sumina

Bełchatów

Chorzew
Siemkowice

Herby N.

Toszek
Płn.
Pyskowice

Fosowskie

Kluczbork

Kędzierzyn
Koźle

Opole

Namysłów

Kępno

Kutno

Zajączkowo
Lubawskie

Sierpc

ŁÓDŹ

Zgierz

Iława

Brodnica

Jabłonowo
Pom.

Prabuty

Gutkowo

Lidzbark Warm.

Mamonowo

Braniewo

Bogaczewo

Małdyty

Elbląg

Zduńska Wola

Aleksandrów
Kujawski

Ciechocinek

Kowalewo
Pom.
Toruń Wsch.

Wieruszów

Konin

Kwidzyn

Malbork

Grudziądz

Laskowice
Pom.

Chełmża

Inowrocław

Toruń

OSTRÓW WLKP.

Jarocin

Jelcz Las.

Mikulovice

Głuchołazy
Śl.

Kamieniec
Ząbk.

Strzelin

Siechnice

WROCŁAW

Oleśnica

Grabowno
Wielkie

Krotoszyn

Chojnice

Tuchola

Hel

Gniew

Tczew

Pruszcz Gdański

Gdańsk

GDYNIA

Reda

Stara
Piła

Starogard
Gdański

Kartuzy

Wejherowo

Bak

Czersk

Pom.
Maksymilianowo
Nakło
Olek
n. Notecią BYDGOSZCZ

Człuchów

Chodzież

POZNAŃ

Świdnica

Walbrzych

Złotów

Piła

Lipusz

Kościerzyna

Lębork

Łeba

Bytów

Przechlewo

Miastko

Korzybie

Słupsk

Ustka

Szczecinek

Rogoźno W.

Rawicz

Jaworzyna
Śląska

Legnica

Lubin

Głogów

Mezimesti

Jelenia G.

Złotoryja

Chocianów

Niegosławice

Szamotuły

Wałcz

Wolsztyn

Międzychód

Nowa
Sól

Zielona G.

Żagań

Bieniów

Zawidów

Dln.
Horka
Zgorzelec

Zasieki

Krzewina
Zgorz.

Zbąszynek

Nietoperek

Międzyrzecz

Skwierzyna

Wędrzyn

Gubin

Połczyn
Zdrój

Złocieniec

Krzyż

Kalisz
Pom.

Grzmiąca

Sławno

Darłowo

Koszalin

Białogard

Smardzko

Worowo

Runowo
Pom.

Choszczno

Sulechów
Krosno
Odrzańskie CZERWIEŃSK

Rzepin

Kostrzyn

Kietz

Guben

Frankfurt / O

GORZÓW
WLKP.

Głazów
Myślibórz

Pyrzyce

Stargard
Szcz.

Świdwin

Trzebiatów

Ulikowo

Goleniów

Wysoka
Kam.

SZCZECIN

Trzebież
Szcz.

Gryfino

Godków

Tantow

Grambow

Świnoujście

Kołobrzeg

Kamień Pom.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015
2016

2007/08/09
2010
2011
2012
2013
2014

Wymagania techniczne w zakresie ERTMS/ETCS
Powiązanie ETCS z systemami zabezpieczenia przejazdów
kolejowych (kategoria A, B, C)
Dodatkowe wymagania dotyczące układania balis
Numerowanie grup balis
Czasowe ograniczenia prędkości
Język DMI i interfejsu operatora RBC
Polskie wartości zmiennych narodowych ETCS
Kodowanie obrazów sygnałowych PKP w języku ETCS
Zasady pobierania danych z urządzań srk

20

Plany wdrażania systemu ERTMS w perspektywie do 2025 (2030)
System ERTMS/ETCS poziom 2 – ponad 5 000 km linii kolejowych
GSM-R – ponad 15 000 km linii kolejowych oraz wyłączania 150 MHz
Urządzenia pokładowe systemu ERTMS/ETCS – około 1513

Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania
Ruchem Kolejowym (NPW ERTMS) – Rok 2007
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§ 112 Wskaźniki początku i końca obowiązywania systemu
ERTMS/GSM-R

21

Pełen nadzór (FS) czynnego i sprawnie działającego systemu
ERTMS/ETCS (§ 21a.)
Sygnały i wskaźniki odnoszące się do jazdy pociągu z
wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS należy objąć tym systemem.
Wykaz sygnałów i wskaźników określi zarządca infrastruktury (Ie-1)
(§ 30a.)
Wprowadzenia do systemu ograniczeń prędkości stałych i doraźnych
(Ie-30) (§ 30c)
Rozdział 2a Przygotowanie pociągów do jazdy z wykorzystaniem
systemu ERTMS/ETCS
Rozdział 3a Prowadzenie ruchu pociągów oraz manewry z
wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS

System ERTMS/ETCS umożliwia prowadzenie pociągu z
prędkościami przekraczającymi 160 km/h (§ 11b.)
ale pod pewnymi warunkami:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i
sygnalizacji

Systemy Sterowania Ruchem Kolejowym oraz technologie łączności...
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Ogólny opis ERTMS/ETCS poziom 2
Obsługa RBC
Przeszkody w działaniu urządzeń

Załącznik do Uchwały Nr 22/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 07
stycznia 2016 r.

Ie-32 Tymczasowa instrukcja obsługi scentralizowanych urządzeń
systemu ERTMS/ETCS poziom 2

Zasady wprowadzania i odwoływania TSR
Przy użyciu balis i RBC

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26
listopada 2014 r.

22

Ie-30 Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w
systemie ERTMS/ETCS

Nowe instrukcje dot. ERTMS/ETCS

374
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Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów – zmiany:
• Ir-1a ERTMS/ETCS poziom 1
• Ir-1b ERTMS/ETCS poziom 2

Ie-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania
ruchem kolejowym
• Uwzględnienie shp i ERTMS/ETCS

Ie-102 Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych
• wskaźniki ERTMS/ETCS
• Ograniczenia prędkości powyżej 160 km/h

23

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
(§ 30a. 1.) wszystkie sygnały i wskaźniki odnoszące się do jazdy pociągu należy objąć systemem ERTMS/ETCS
wskazania pulpitu pokładowego systemu ERTMS/ETCS mają pierwszeństwo nad wskazaniami sygnałów i wskaźników, przy czym:
rozkazy pisemne
sygnały S 1, S 1a, Sr 1, D 1, D 2, D 3, Rm 4, A 1, A 1r, Pc 6 i sygnał wątpliwy
mają zawsze pierwszeństwo przed wskazaniami pulpitu pokładowego systemu ERTMS/ETCS

Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji – zmiany w zakresie
• wskaźniki ERTMS/ETCS
• listy wskazań, które muszą być objęte systemem ERTMS/ETCS

Aktualizacja obowiązujących instrukcji

Systemy Sterowania Ruchem Kolejowym oraz technologie łączności...
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SMS-PW-17 „Dopuszczenie elementów podsystemów i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach zarządzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ie-7 (e-14) Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych
urządzeń sterowania ruchem kolejowym

24

Ie-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania
do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym
• §10 urządzenia kontroli prowadzenia pociągu

Ie-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w
urządzeniach sterowania ruchem kolejowym
• E1758

Ie-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania
ruchem kolejowym
• § 3 Rodzaje urządzeń srk i warunki ich stosowania
• Rozdział 9 Torowe urządzenia kontroli prowadzenia pociągu

Instrukcje dot. systemu ERTMS/ETCS
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Nowe rozwiązania techniczne w zakresie przejazdów
kolejowych
Wymagania na zobrazowanie pulpitu RBC
Wymagania na diagnostykę systemu
Rozwijanie Scenariuszy Operacyjnych
Wymagania w zakresie wjazdu/wyjazdu obszaru ETCS
Scenariusze Migracji na granicy

Wyzwania przetargowe
• Wersja specyfikacji Baseline 2/3
• Wymagania krajowe

•
•
•
•
•

•

Wyzwania techniczne

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

25

Systemy Sterowania Ruchem Kolejowym oraz technologie łączności...
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Dziękuję za uwagę

Joanna.wlodkowska@plk-sa.pl

Joanna Włodkowska
Z-ca Dyrektora
Biuro Automatyki i Telekomunikacji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

26
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Wydział Infrastruktury: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 00 48 12 39 21 618, faks 00 48 12 39 21 917

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu
wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowę w przedmiocie dróg i obiektów
kolejowych

Nr 3(110)
ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Wojciech Zemła

2016

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych,

Pozwolenia na budowę obiektów położonych na obszarze kolejowym,

Pozwolenia na rozbiórkę obiektów położonych na obszarze kolejowym,

Decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę,

Zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297 ze zmianami).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wojewoda Małopolski wydaje na wniosek inwestorów m.in.:

380
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Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297 ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2016.2090 ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze
zmianami),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554 ze zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U.2015.1146 ze zmianami).

•

•

•

•

•

•

Podstawa prawna
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mapę w skali co najmniej 1:5000, przedstawiającą proponowany przebieg linii kolejowej,
z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych, opracowaną
z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w razie jej braku – innej mapy sytuacyjnowysokościowej w tej samej skali, zaś dla terenów zamkniętych z wykorzystaniem treści mapy,
o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

określenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu, przy
czym przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o których mowa w art. 143
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782
i 985),

mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania podziału
nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,

wykaz nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego, zawierający oznaczenia działek według katastru nieruchomości
lub map z projektami podziału nieruchomości oraz powierzchnie tych działek,

opinie.

1.

2.

3.

4.

5.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
zgodnie z art. 9o ustawy o transporcie kolejowym zawiera
w szczególności:

382
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linie rozgraniczające teren,

warunki techniczne realizacji inwestycji,

warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr
kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa,

wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich,

zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 9s ust. 1,

określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren
nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym dokonania związanej z nią budowy lub
przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia i przeprowadzania na nich
ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii
elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub
nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,
a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii,

oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości lub map z projektami
podziału nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki
samorządu terytorialnego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zgodnie z art. 9g
ustawy o transporcie kolejowym zawiera w szczególności:
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Niewłaściwe pełnomocnictwo/a do reprezentowania przed organem lub ich brak

Brak oryginałów map ewidencyjnych

Brak oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością

Brak spójności części opisowej z załącznikiem graficznym

Brak czterech egzemplarzy projektu budowlanego

•

•

•

•

•

Najczęściej pojawiające się braki we wnioskach:
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Wojciech Zemła
Egzekutor Wojewody Małopolskiego
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Infrastruktury

Dziękuję za uwagę.
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110 rocznica urodzin
ProF. dr inż. Antoniego Rosikonia
Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej
W miarę jak wzrastać będzie średnia długość
życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starych,
coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją na
margines społeczeństwa.
Jan Paweł II

Antoni Rosikoń urodził się 10 czerwca 1907 roku w Grodkowie Siewierskim jako syn Wojciecha, pracownika kolei i Heleny z domu Nikodem. Ukończył ośmioklasowe (wówczas) Gimnazjum Państwowe im. Romualda Traugutta
w Częstochowie. Maturę zdał w 1925 roku. Zgodnie z tradycją rodzinną, wybrał
związany z koleją kierunek studiów - Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice
Warszawskiej, który ukończył (1931 r.) z najwyższą notą oraz ofertą podjęcia pracy
asystenta u swego promotora, prof. Aleksandra Wasiutyńskigo, już wówczas uznawanego za światowej sławy eksperta w dziedzinie kolejnictwa. Sytuacja życiowa
zmusiła go wtedy do rezygnacji z tej zaszczytnej propozycji i podjęcia pracy zawodowej, której zwięzły przebieg zestawiono chronologicznie poniżej.
Przebieg pracy zawodowej:
- 1932-1939: PKP w okręgach Katowice i Kraków (Naczelnik Oddziału
Drogowego);
- 1940-1945: Zjednoczenie Kopalń Rudy Żelaza – Częstochowa;
- 1945: DOKP - Katowice (Zastępca Naczelnika Służby Drogowej);
- 1945-1947: Politechnika Śląska (adiunkt);
- 1947-1961: DOKP - Katowice (służby inwestycyjne);
- 1961-1967: Biuro Projektów Budownictwa Kolejowego-Katowice (Dyrektor);
- 1964 : Doktorat - promotor prof. F. Wasilkowski;
- 1967-1977: Politechnika Śląska w Gliwicach (założyciel i Kierownik Katedry Budowy Kolei 1967-1971; z-ca Dyrektora Instytutu 1975-1976, a następnie Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów Pol. Śl. 1976-1977).
Emerytura:
1978-2000: Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń „GOMEX”, następnie
„POLO i „ARMEX” na stanowiskach Dyrektora ds. Technicznych, doradcy
naukowo technicznego;
2001: Odbiór nominacji profesorskiej – Belweder.
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110 rocznica urodzin Prof. dr inż. Antoniego Rosikonia

Szczegółowy, niezwykle bogaty merytorycznie dorobek naukowy oraz inżynierski Profesora Antoniego Rosikonia oraz próba opisu jego sylwetki na tle długiej
(106 lat) i niezwykle aktywnej drogi życiowej zostały zawarte w monografii p.t.:
Prof. dr inż. Antoni Rosikoń – Inżynierskie pasje (trzy wydania: 2007/2009/2011),
godzi się jednak przywołać te fakty, które związały Jego los z rozwojem Politechniki Śląskiej i przyczyniły do przysporzenia jej dobrego imienia, poprzez bardzo
konkretne i skuteczne działania i postawę osobistą.
Pierwszy kontakty Antoniego Rosikonia z nowo tworzoną Uczelnią datują się
już na czerwiec 1945 r., kiedy to ówczesny Kierownik-Organizator Politechniki Śląskiej Prof. inż. Władysław Kuczewski zaprasza Go na spotkanie do v-ce Wojewody
Śląskiego w sprawie obrad poświęconych programom nauczania nowotworzonej
wówczas Uczelni. Jako przedstawiciel tzw. „przemysłu” i bardzo doświadczony już
wówczas inżynier, o pokaźnym, jeszcze przedwojennym dorobku publikacyjnym
i patentowym, uczestniczył przez cały czas (~1-rok) w spotkaniach kształtujących zręby programowe przyszłej działalności dydaktycznej Uczelni, będąc tym
samym de facto jednym z „akuszerów” jej narodzin. Sam nie stronił od podjęcia się
obowiązków dydaktycznych, które z wielkim zaangażowaniem przez kilka lat prowadził jako adiunkt w początkowej siedzibie Uczelni, tj. w byłych Śląskich Zakładach Naukowych w Katowicach przy ul. Krasińskiego. Jego późniejsze obowiązki
w Śląskiej DOKP sprawiły, że na kilkanaście lat wrócił z powrotem do służby na
kolei, nie zrywając jednakże kontaktu z Uczelnią. Wymiernym efektem tych kontaktów był doktorat z zakresu budownictwa na terenach górniczych, który broni
w 1964 r. będąc pełnoetatowym pracownikiem kolei, a zarazem dyrektorem Biura
Projektów Kolejowych w Katowicach, wówczas jednego z największych w kraju.
W roku 1967 decyzją ówczesnego Ministra Komunikacji przeszedł służbowo do
pracy w Politechnice Śląskiej, gdzie stał się organizatorem i założycielem reaktywowanej po latach Katedry Budowy Kolei, będącej spadkobiercą 125-tradycji
uczelni lwowskich (1890 r.). Jego osobiste kontakty zawodowe oraz pozycja w środowisku umożliwiły pozyskanie z funduszy inwestycyjnych Ministerstwa Komunikacji ~80% kwoty (koszt nowego Technikum Kolejowego) na budowę nowego
Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, jednego z pierwszych
tego typu obiektów w Uczelni. Jest to niezaprzeczalna rola Profesora w tworzeniu
bazy lokalowej Wydziału i Uczelni.
W późniejszym okresie przekazał On nieodpłatnie do tegoż Laboratorium cały
swój prywatny zestaw unikalnych i w pełni prototypowych aparatów modelujących współpracę podłoża górniczego z budowlami, głównie zaś ich fundamentami.
Na tej aparaturze są wykonywane do dziś eksperymenty i badania naukowe, które
przyczyniły się do powstania licznych doktoratów i habilitacji.
Niejako „ukoronowaniem” tych prac Profesora było wydanie jedynych jak
dotąd Wytycznych techniczno-budowlanych projektowania i wykonywania
obiektów mostowych na terenach eksploatacji górniczej (Ministerstwo Komunikacji W-wa 1977) oraz nagrodzonej (PAN) książki monograficznej pt.: Budownictwo komunikacyjne na terenach objętych szkodami górniczymi, Wyd.
WKiŁ 1979.
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Po zakończeniu pracy w Uczelni (1977), już jako 70-letni emeryt wrócił do czynnej pracy inżynierskiej, którą prowadził nieprzerwanie z sukcesami przez następne
22 lata (!). Był odpowiedzialny, jako Dyrektor ds. technicznych kilku spółek, za
projektowanie szeregu unikalnych, z reguły prototypowych, a często ryzykownych
– lecz zawsze monitorowanych osobiście – obiektów budowlanych na terenach
górniczych. Pracy oddawał się bez reszty, chcąc być może oddalić pewien żal związany z odmową rozpatrzenia wniosku o nominację profesorską bezpartyjnego (od
zawsze) kandydata. Próba wycofania po latach złożonych dokumentów, jak i zmiany ustrojowe prowadzą, ku wielkiemu zaskoczeniu samego zainteresowanego, do
decyzji o ponownym rozpatrzeniu Jego wniosku i w konsekwencji do nadania przez
Prezydenta RP w dniu 25 maja 2001 roku tytułu naukowego profesora nauk technicznych. Był on bodajże najstarszym nominowanym, emerytowanym profesorem
w kraju, również w środowisku swej macierzystej uczelni, tj. Politechniki Śląskiej.
Prof. St. Majewski, ówczesny dziekan Wydziału Budownictwa w odpowiedzi na
zapytanie sekretarza Centralnej Komisji, napisał trafnie: „Sprawa (nadania tytułu
profesora) jest również nietypowa, jak osobowość dr. inż. Antoniego Rosikonia”.
Mimo podeszłego wieku (94 lata) profesor nie spoczął na laurach, nominacja
wpłynęła na niego motywująco, nie chciał – jak sam mówił „jeść chleba za darmo”.
Wrócił więc do starych, nie rozwiązanych problemów naukowych. Efektem tej
pracy staje się wydana w 100-lecie Jego urodzin książka pod nieco prowokującym
tytułem: O obrotach podpór i przęseł mostu (W-wa 2007), poruszająca istniejące
wciąż rozbieżności pomiędzy teorią prognozowania wpływów podziemnej działalności górniczej na deformacje powierzchni oraz ich skutki rejestrowane w ramach
monitoringu obiektów mostowych. Po kolejnym zabiegu okulistycznym odzyskał
sprawność umożliwiającą mu dalszą aktywność. Jego sprawność, nie tylko fizyczna, ciekawość i nieustająca chęć rozwiązywania bieżących problemów naukowych,
jak i technicznych wciąż gromadzą wokół Niego grono zawsze mile widzianych
partnerów do dyskusji i „plotek technicznych”. Stanowił On dla wielu z nich żywy
i jakże piękny przykład wybitnego inżyniera i naukowca, a zarazem zawsze pogodnie nastawionego do świata i ludzi humanisty.
W ostatnim okresie Profesor za całokształt swej działalności zawodowej uzyskał
kilka znaczących ogólnopolskich wyróżnień, spośród których szczególnie sobie cenił godność Laureata Gali „Człowiek roku – przyjaciel kolei” (Warszawa 2008)
oraz Tytuł Honorowy wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” za
wybitne osiągnięcia dla Śląska (Katowice 2009).
W życiu prywatnym profesor Antoni Rosikoń był dwukrotnie żonaty, jego żony
to Marzena z domu Stolarczyk oraz Helena z domu Woch. Jest ojcem dwóch synów: Janusza – uznanego artysty fotografika i twórcy „Rosikoń Press”, autora ponad 60 indywidualnych wystaw fotografii w Polsce i za granicą, wydawcy licznych
nagradzanych książek i albumów; drugi syn Andrzej jest mgr inż. budownictwa.
Ostatni wykład Profesora odbył się 29 czerwca 2013 r. na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy audytorium ok. 300 studentów zgromadzonych w auli głównej. Trwającego ponad 2 godziny wykładu
106-letniego Profesora nie opuścił przed czasem żaden ze studentów ani pracow-
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ników uczelni. Profesor przedstawił swoje osiągnięcia naukowe i badawcze, słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali też jego krótkiej notki biograficznej. Wszystkie
rysunki ilustrujące przykłady awarii obiektów budowlanych wykonał odręcznie,
a jego komentarz i autorytet sprawiły, że bez wątpienia pozostaną na długo w pamięci słuchaczy. Wszystkim zgromadzonym niezmiernie imponowało, że Profesor
pomimo słusznego wieku, podawał z pamięci przykłady badań nad obiektami mostowymi na szkodach górniczych z dokładnym określeniem miejsca i czasu.
Profesor Antoni Rosikoń zmarł 17 lipca 2013 r. a jego pogrzeb odbył się w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Całe, niezwykle długie i pracowite życie profesora Antoniego Rosikonia było
zgodne z łacińską maksymą: „Nulla dies beat, quin linea ducta supersit” (Niech
nie minie ani jeden dzień, żeby nie pozostała po nim choćby pociągnięta kreska). Pozostanie
On dla wielu z nas niedoścignionym wzorem.
Wspomnienie opracowali:
Kazimierz Kłosek
dr hab. inż., prof. Pol. Śl., prof. WST, Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40
-555 Katowice

Karol Trzoński

mgr, Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40 -555 Katowice, e-mail: karoltrzonski@op.pl
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Informacje dla Autorów
Procedura recenzowania publikacji
1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega
procedurze recenzowania (dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora) i ocenie językowej (redaktor językowy). Recenzentów wyznacza Redaktor
Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.
2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych
publikację ocenia również redaktor statystyczny.
3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów
będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
4. W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
5. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent
pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recenzentem 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 zastosowaniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syntetycznego 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 numerach 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 Naukowo-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 przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność będzie ponosić autor zgłaszający opracowanie.
2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w Informacji dla Autorów, że ghostwriting 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 naukowych itp.).
3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji 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 rozmiarze 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 wyrazów.
• 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 „mathtype”.
• 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 kluczowych (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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Publikacje
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddziału w Krakowie:
1
2
3

Modernizacja Alej Trzech Wieszczów w Krakowie. Problem techniczny i ekonomiczny (1983, s. 132)
Informatyka na usługach Służby Ruchu na przykładzie Południowej DOKP (1983, s. 42)
Wykorzystanie materiałów miejscowych dla potrzeb drogownictwa w Makroregionie Południowo-Wschodnim 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 Naukowo-Techniczny 2, 1994, s. 500)
33 Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w latach 19901993 (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 Naukowo-Techniczny 4, 1995, s. 242)
36 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 5, 1995, s. 212)
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Problemy administracyjne, techniczne i prawne w utrzymaniu dróg lokalnych miejskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 6, 1995, s. 164)
Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 7,
1995, s. 340)
Tradycja i przyszłość komunikacji zbiorowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 8, 1995, s. 302)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Krakowie – wczoraj – dziś – jutro (Materiały
Różne 2, 1995, s. 136)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 9, 1995, s. 214)
Obsługa transportowa aglomeracji miejskich i ruchu lokalnego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 10, 1996,
s. 244)
Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (Monografia 2, 1996, s. 360)
Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 3, 1996, s. 212)
Problemy transportowe związane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 11, 1996, s. 256)
Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 12, 1996, s. 124)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 13, 1996, s. 168)
Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 14, 1996, s. 286)
Mieczysław Barbacki. 1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji
w Krakowie (Monografia 3, 1996, s. 208)
Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 15, 1996,
s. 240)
Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 16, 1997,
s. 254)
Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 17, 1997, s. 188)
Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 18, 1997, s. 148)
Prezentacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym – konstrukcja i eksploatacja
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 19, 1997, s. 80)
Transport kombinowany (Zeszyt Naukowo-Techniczny 20, 1997, s. 260)
Problemy zarządzania i utrzymania dróg na obszarach gmin (Zeszyt Naukowo-Techniczny 21, 1997, s. 192)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 22, 1997, s. 220)
Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach
1946-1995. Zarys działalności (Monografia 4, 1998, s. 320)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997 (Materiały Różne 4, 1998,
s. 44)
Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów – stan obecny i perspektywy rozwoju (Zeszyt Naukowo-Techniczny 23, 1998, s. 104)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 24, 1998, s. 244)
Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 25, 1998, s. 194)
Nowe technologie w utrzymaniu ulic (Zeszyt Naukowo-Techniczny 26, 1998, s. 112)
Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 27, 1998, s. 296)
Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 28, 1998,
s. 348)
Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 5, 1999, s. 268)
Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci (Monografia 4, 1999, s. 132)
Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (Zeszyt Naukowo-Techniczny 29, 1999,
s., 400)
Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 30, 1999, s. 168)
Doświadczenia w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych gazem ziemnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 31, 1999, s. 92)
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Andrzej Rudnicki. Jakość komunikacji miejskiej (Monografia 5, 1999, s. 384)
Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych (Zeszyt Naukowo-Techniczny
32, 1999, s. 144)
Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich – synteza wyników (Monografia
6, 1999, s. 128)
Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ) (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 33, 1999, s. 176)
Materiały Seminarium Targów Drogownictwa DROGPOL’2000 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 34, 2000,
s. 104)
Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 35, 2000, s. 306)
Transport w rozwoju regionów (Zeszyt Naukowo-Techniczny 36, 2000, s. 482)
Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 37, 2000, s. 282)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 38, 2000, s. 210)
Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim (Monografia 7, 2000, s. 112)
Transport 2000 - Kongres SITK Kraków - Zakopane 14-16.IX.2000 - Referaty Kongresowe (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 39, 2000, s. 444)
Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 8, 2000,
s. 108)
Aktualne problemy zarządzania drogami (Zeszyt Naukowo-Techniczny 40, 2000, s. 108)
Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei (Zeszyt Naukowo-Techniczny 41, 2000, s. 294)
Kolejarz z uśmiechem. Oprac. Jerzy Hydzik (Materiały Różne 6, 2000, s. 84)
Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45,
2001, s. 296)
XV Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
42, 2001, s. 232)
Bezpieczeństwo na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 43, 2001, s. 154)
Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane (Zeszyt Naukowo-Techniczny 44, 2001, s. 76)
Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 9, 2001,
s. 154)
Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 2001, s. 180)
Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 46, 2002, s. 466)
Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 47, 2002, s.184)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 (Materiały Różne 7, 2002,
s. 124)
Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 48, 2002, s. 108)
XVI Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
49, 2002, s. 240)
Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 50, 2002, s. 254)
Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 10, 2002, s. 592)
Międzynarodowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 11, 2002. s. 280)
Historia i ochrona zabytków w transporcie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 51, 2002, s. 440)
Problematyka powodziowa w mostownictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 52, 2002, s. 268)
Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 53, 2002, s. 442)
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-Techniczny 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)
166 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
3(102), 2013, s. 528)
167 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2010-2013 (2014, s. 168)
168 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(103), 2014, s. 490)
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169 Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego (2014, część I - s.
296, część II - s. 264, suplement - s. 120)
170 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
2(104), 2014, s. 504)
171 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(105), 2015, s. 160)
172 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt
Naukowo-Techniczny 2(106), 2015, s. 264]
173 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Sterowanie ruchem
kolejowym. Transport szynowy [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(107), 2015, s. 248]
174 Poczet Wspaniałych w karykaturze Marka Błeszyńskiego. Część I – Portrety członków Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej [2016, s. 126]
175 Poczet Wspaniałych w karykaturze Marka Błeszyńskiego. Część II – Portrety kolejarzy oraz aneks Autora
[2016, s. 160]
176 Przeszłość dla przyszłości. Monografia Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie 2006–2016 [2016, s. 176]
177 140 lat kolei w Nowym Sączu [Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(108), 2016, s. 240]
178 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt
Naukowo-Techniczny 2(109), 2016, s. 276]

Poszczególne Zeszyty Naukowo-Techniczne można kupić
w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie,
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków,
tel. (012) 658-93-72, 658-93-74, fax 659-00-76,
e-mail: krakow@sitk.org.pl
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