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Streszczenie. W pracy przedstawiono porównanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, z obecnie obowiązującymi przepisami krajowymi Ipi-1 wydanymi w roku 2017 r., w zakresie ich rozbieżnych stanowisk przy projektowaniu infrastruktury kolejowej, dostosowanej do
potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Wybrano i opisano parametry oceny peronu
w zakresie interoperacyjności, które nie są spójne i mogą sprawiać trudności przy projektowaniu modernizowanych peronów. Przedstawiono również doświadczenia związane z potencjalnymi błędami
związanymi ze złą interpretacją przepisów dotyczących zagadnień interoperacyjności peronów.
Słowa kluczowe: Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności, osoby z ograniczoną możliwością poruszania się, dostępność, peron

1. Wprowadzenie
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca
2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie [4] zobowiązuje zarządców infrastruktury w Unii Europejskiej do spełnienia wymagań zasadniczych, zawartych w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności. Oznacza to
konieczność wdrożenia oraz stosowania TSI dla poszczególnych podsystemów. Na
chwilę obecną we Wspólnocie Europejskiej zdefiniowano następujące TSI dla podsystemów: Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich (TSI TAF), Sterowanie (TSI CCS), Ruch Kolejowy (TSI OPE), Tabor – wagony towarowe (TSI
WAG), Infrastruktura (TSI INF), Energia (TSI ENE), Tabor – lokomotywy i tabor
pasażerski (TSI LOC&PAS), Tabor kolejowy – hałas ( TSI NOI). Rozporządzenie
Komisji (UE) Nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r., dotyczące technicznych
specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii
Europejskiej [1] ma zastosowanie do sieci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, kolei dużych prędkości oraz innych części systemu kolei w Unii.
Nieodzowną częścią TSI dotyczącą podsystemu Infrastruktura są: TSI Bezpieczeń1 Wkład autorów w publikację: Chudyba Ł. 50%, Sekuła A. 50 %
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stwo w tunelach kolejowych oraz TSI PRM Osoby z ograniczoną możliwością poruszania
się, gdzie przedstawiono wszelkie wymagania w zakresie dostępu osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zgodnie z [2] organizatorzy transportu zbiorowego
(jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu)
zobowiązani są do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także
do ich dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej. W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe parametry
podlegające ocenie przy certyfikacji peronów oraz dworców kolejowych, zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami zawartymi TSI PRM 1300/2014 [3], różniące się w stosunku do przepisów krajowych.
2. Infrastruktura przeznaczona dla osób niepełnosprawnych
Definicja osoby niepełnosprawnej i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się według Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.,
dotyczącego technicznych specyfikacji interoperacyjności, odnoszących się do dostępności infrastruktury kolejowej Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych
i osób z ograniczona możliwością poruszania się [3], oznacza każdą osobę dotkniętą trwałym lub czasowym upośledzeniem fizycznym, umysłowym, intelektualnym
lub sensorycznym, które to upośledzenie może utrudniać takiej osobie — w konfrontacji z różnymi barierami — pełne i skuteczne korzystanie ze środków transportu na równi z innymi pasażerami lub której możliwość poruszania się przy
korzystaniu z transportu jest ograniczona z powodu wieku. W Polsce jest ponad
4,7 mln osób z różnego typu dysfunkcjami, co stanowi ponad 12% ogółu społeczeństwa. Wśród nich jest prawie 3 mln osób na wózkach inwalidzkich, niemal 1,5
mln osób niewidomych i słabowidzących oraz 0,5 mln głuchych. Do grupy osób
o ograniczonej możliwości poruszania się, według powyższej definicji, należą również osoby w podeszłym wieku, które ze względu na swoje niedomagania, pogarszający się wzrok, trudności z poruszaniem się stanowią również grupę społeczną
dla której zostały opracowane przepisy ułatwiające korzystanie z infrastruktury
publicznej. Warto w tym miejscu nadmienić, iż ze względu na niekorzystną strukturę wieku społeczeństwa w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej (starzejące się
społeczeństwa), procentowy udział ludzi o ograniczonej możliwości poruszania się
będzie stale się zwiększał. W związku z tym, szeroko rozumiana dostępność jest
dla tych osób podstawowym warunkiem uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym oraz stanowi istotne wyzwanie dla osób uczestniczących w procesach
modernizacji i budowy infrastruktury publicznej [5]. Dlatego konieczne jest zapewnienie bezpiecznego i ułatwionego dostępu, zarówno pieszego, jak i również
pojazdem do stacji kolejowych, a następnie hal, kas z biletami oraz peronów, a także taboru kolejowego. Na rys.1. przedstawiono zależność elementów wpływających na dostępność do infrastruktury pasażerskiej.
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Rys. 1. Wzajemna zależność elementów wpływających na dostępność [5]

Ograniczenia utrudniające swobodne przemieszczanie się osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, często nazywane są barierami architektonicznymi. Do
takich barier możemy zaliczyć m.in. wysokie krawężniki, brak ramp, brak pochylni, nierówne chodniki, brak oznakowania kolorystycznego oraz dotykowego przy
rozpoczęciu biegu schodów, krawędziach peronowych lub dźwiękowych sygnałów
ostrzegawczych przy przejściach przez jezdnię, brak konsekwencji w projektowaniu
i budowie ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla osób korzystających z wózków, nieodpowiedni stan utrzymania urządzeń ułatwiających pokonywanie różnic
wysokości osobom na wózkach inwalidzkich (niesprawne windy, podnośniki peronowe itp.), brak zastosowania pętli indukcyjnych w punktach obsługi podróżnych. Definicja osoby z ograniczoną możliwością poruszania się pochodzi z art. 1 Konwencji
ONZ o prawach niepełnosprawnych. Nie obejmuje ona osób z dziećmi, osób z dużym bagażem ani obcokrajowców nieznających miejscowego języka. Nie obejmuje
ona również osób starszych ani kobiet w ciąży. Jeżeli chodzi o te dwie ostatnie kategorie, to nie prowadzą one systemowo do ograniczonej możliwości poruszania się, ale
oczywistym jest, że podeszły wiek może skutkować zmniejszeniem szybkości i zwinności, z jaką pasażerowie poruszają się w obrębie stacji lub w środowisku taboru.
Dlatego osoby starsze można uznać za osoby o ograniczonej możliwości poruszania
się w porównaniu z przeciętnym pasażerem. Podobnie ciąża nie prowadzi automatycznie do ograniczonej możliwości poruszania się. Niemniej jednak, jeżeli ciąża ma
wpływ na mobilność pasażerki (np. uniemożliwia jej swobodne i szybkie przemieszczanie się), to można uznać, że mamy do czynienia z osobą o ograniczonej możliwości
poruszania się [9]. Tak zdefiniowanym osobom konieczne jest umożliwienie bezkolizyjnego korzystania z infrastruktury peronowej czy dworcowej. W tym celu w TSI
PRM 1300/2014 [3] wyszczególniono następujące parametry niezbędne do oceny,
dzięki którym można zapewnić osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie
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się w obrębie wszystkich stref publicznych infrastruktury peronowej i dworcowej.
W świetle zasadniczych wymagań, funkcjonalne i techniczne specyfikacje podsystemu Infrastruktura, związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych i osób
z ograniczoną możliwością poruszania, wyglądają następująco [3]: parkingi dla osób
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, trasy pozbawione przeszkód, drzwi i wejścia, posadzki, sygnalizacja przeszkód przezroczystych,
toalety i stanowiska przewijania dzieci, meble i urządzenia wolno stojące, kasy i automaty biletowe, punkty informacyjne i punkty obsługi klienta, oświetlenie, informacje wizualne: drogowskazy piktogramy, informacja drukowana lub dynamiczna,
informacje mówione, szerokości peronów i krawędzie peronów, koniec peronów,
urządzenia wspomagające wsiadanie znajdujące się na peronach, jednopoziomowe przejścia przez tory. Spełnienie wymagań technicznych określonych przez TSI
PRM 1300/1299 [3] oraz parametrów funkcjonalnych, określonych w przepisach
krajowych (tj. [6]) umożliwi nie tylko uzyskanie interoperacyjności peronu zgodnie
z [4], ale również zapewni osobom niepełnosprawnym swobodne korzystanie z infrastruktury peronowej. Obecnie stosowanie TSI PRM podczas projektowania peronów
można uznać za stosunkowo nowe działanie, łączy się z problemami z interpretacją
tych przepisów lub brakiem uwzględnienia wszystkich wymaganych parametrów
podczas projektowania. Niekorzystną praktyką jest również wykonanie projektu,
który bez konsultacji z jednostką sprawdzająca (notyfikowaną), zostaje zatwierdzony
i przekazany do fazy wykonawczej. Prowadzi to wielokrotnie do wykonania peronów
zgodnie z projektem ale niezgodnie z obowiązującym TSI PRM. Naraża to wykonawcę na dodatkowe koszty wprowadzenia poprawek budowlanych, a także koszty
związane z opóźnieniem ukończenia inwestycji.
3. TSI PRM, a przepisy krajowe
3.1. Trasa pozbawiona przeszkód
Zgodnie z [3] należy zapewnić trasy pozbawione przeszkód, łączące się
z następującymi strefami publicznymi infrastruktury, o ile występują: punkty
zatrzymania innych środków transportu na terenie stacji (np. postój taksówek,
przystanek autobusowy, tramwajowy, metro, prom itd.), parkingi, wejścia i wyjścia dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, punkty informacyjne, systemy informacji wizualnej i dźwiękowej, kasy i automaty biletowe,
obsługa klienta, poczekalnie, toalety, perony. Trasa pozbawiona przeszkód musi
być poprowadzona tak, aby była możliwie najkrótsza, a posadzka musi mieć słabe
właściwości odblaskowe. Minimalna szerokość tej trasy, powinna wynosić 160 cm
z wyjątkiem drzwi, końców peronów oraz jednopoziomowych przejść przez tory.
Drzwi muszą posiadać wolny od przeszkód prześwit szerokości 90 cm i musi istnieć możliwość ich obsługi przez osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej
możliwości poruszania się. Minimalna wolna od przeszkód szerokość peronu musi
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być równa szerokości strefy zagrożenia oraz szerokości dwóch przeciwległych tras
o szerokości 80 cm (160 cm). Wymiar ten może się zmniejszać do 90 cm na końcach peronu. W przypadku jednopoziomowych przejść przez tory, które używane
są jako część trasy pozbawionej schodów, muszą mieć minimalną szerokość 120 cm
(na długości mniej niż 10 m) lub 160 cm (na długości ≥ 10 m). Natomiast, gdy
dostęp do jednopoziomowych przejść przez tory jest wyposażony w przeszkody
zabezpieczające, w celu uniemożliwienia osobom niezamierzonego/niekontrolowanego przejścia przez tory, minimalna szerokość przejścia w linii prostej i wewnątrz
przeszkody może być mniejsza niż 120 cm, ale nie mniejsza niż 90 cm; musi być
wystarczająca dla użytkownika wózka, aby mógł manewrować. Takie same wymagania można znaleźć w wymaganiach krajowych. Zgodnie z wymaganiami zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [6] z §7 Układ komunikacyjny pkt 7 szerokość dróg dojścia powinna odpowiadać przewidywanym potokom
podróżnych w danej lokalizacji, z uwzględnieniem ruchu pieszych, niebędących
pasażerami kolei, przy czym minimalne wymiary wolnej przestrzeni, w której poruszają się piesi, to 160 cm szerokości i 240 cm wysokości. Jest to trochę myląca
wartość, gdyż w Standardach Technicznych [10] oraz w poprzednim TSI PRM [8]
widniała wartość minimalnej wysokości 230 cm. Według wiedzy Autorów, Standardy Techniczne nie zostały oficjalne wycofane z dokumentów stosowanych przy
projektowaniu peronów w Polsce, pomimo iż w przeważającej części bazują one na
wytycznych TSI PRM [8] z 2008 roku, a więc rozporządzenia już nieobowiązującego. W tej przestrzeni niedopuszczalny jest montaż jakichkolwiek elementów
(również elementów systemu informacji podróżnych). Na rys. 2 przedstawiono
przykładowy układ komunikacyjny stacji.

Rys. 2. Przykładowy układ komunikacyjny stacji [6]
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Często spotykanym błędem przy projektowaniu przebiegu trasy pozbawionej
przeszkód, jest brak zapewnienia połączenia tej trasy z wszystkimi strefami publicznymi, dostępnymi dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Nierzadko stosowaną praktyką przez osoby projektujące przebieg tego specyficznego
ciągu komunikacyjnego, jest „urywanie” jej przebiegu, w najmniej oczekiwanym
dla osoby niepełnosprawnej momencie, brak konsekwencji w stosowaniu oznaczeń, czy w fazie wykonawstwa, nieodpowiednie zastosowanie materiałów, gwarantujące zachowanie odpowiedniego poziomu kontrastu, właściwych wymiarów
elementów dotykowych, odpowiedniego stopnia antypoślizgowości, czy wreszcie
trwałości zastosowanych materiałów (w szczególności farb stosowanych na peronach, które po krótkim czasie eksploatacji zanikają).
3.2. Oznaczenia trasy
Zgodnie z [3] trasy pozbawione przeszkód muszą być wyraźnie oznaczone
informacjami wizualnymi. Konieczne jest podanie informacji i instrukcji bezpieczeństwa, znaków ostrzegawczych (znaki zakazu i nakazu), informacji dotyczących odjazdów pociągów oraz oznaczenia obiektów stacyjnych i dróg dostępu do
nich. TSI PRM 1300/2014 [3] wymusza na zarządcy infrastruktury wykonanie
trasy dla osób niedowidzących, w taki sposób, aby informacje o trasie pozbawionej
przeszkód były przekazane za pomocą oznakowania dotykowego i kontrastującej
powierzchni, po której przemieszczają się takie osoby. Zgodnie z pkt 4.2.1.2.3.
ppkt 4. w przypadku trasy pozbawionej przeszkód, prowadzącej na peron, jeżeli
w zasięgu ręki znajdują się poręcze lub ściany, to na poręczy lub na ścianie muszą
być umieszczone krótkie informacje w alfabecie Braille’a lub pismem wypukłym
na wysokości od 145 cm do 165 cm. Ten przypadek pokazuje rozbieżności w stosunku do przepisów krajowych. Zgodnie z [6] §15 Poręcze pkt 1 przy schodach
i pochylniach należy instalować na wysokości 75 i 95 cm, licząc od krawędzi stopnia, po obu stronach. Jeżeli istnieje ryzyko wypadnięcia tj. w przypadku przestrzeni otwartej, należy stosować również poręcz na wysokości 110 cm. Na rys.
3 przedstawiono pochylenię z różnicą wysokości < 50 wyposażoną w poręcze na
wysokości 75 cm i 95 cm. Natomiast na rys. 4 pokazano pochylnię z różnicą wysokości ≥ 50 wyposażoną w poręcze na wysokości 75 cm i 95 cm oraz w pochwyt
na wysokości 110 cm.
Stosując się do przepisów krajowych [6] odnośnie wysokości poręczy i pochwytów, nie jest możliwe spełnienie wymagań TSI PRM 1300/2014 [3] odnośnie usytuowania oznaczenia w języku Braille’a. W pkt 9 § 15 na poręczy, na wysokości
90 cm przy schodach i pochylniach powinny być umieszczone krótkie informacje
w alfabecie Braille’a, a nie jak w [3] na wysokości 145 – 160 cm. Jest to kwestia,
którą twórcy TSI PRM muszą doprecyzować, ze względu na fakt, że wysokość
przedstawiona w TSI PRM, tj. 145-160 cm nie jest naturalną wysokością umieszczania poręczy asekuracyjnej.

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ...

Rys. 3. Pochylnia z różnicą wysokości < 50 wyposażona w poręcze na wysokości 75 cm i 95 cm [6]

Rys. 4. Pochylnia z różnicą wysokości ≥ 50 wyposażona w poręcze na wysokości 75 cm i 95 cm
oraz w pochwyt na wysokości 110 cm [6]
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3.3. System oznakowania dotykowego
Wdrożenie wytycznych architektonicznych dla kolejowych obiektów obsługi
podróżnych Ipi – 1 [6] wymusza ich stosowanie w zakresie elementów ostrzegawczych w sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Konieczny jest system
oznakowania dotykowego dla osób z dysfunkcją wzroku, który umożliwi im łatwe
oraz bezpieczne poruszanie się od głównego wejścia na teren stacji do wszystkich
peronów, na których odbywa się ruch pasażerski [3]. Zarządca infrastruktury PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. wymaga zastosowania elementów ostrzegawczych
w postaci pól uwagi o kształcie kwadratu o długości boku 40 cm. Takie płyty
powinny posiadać guziki dotykowe, informujące o krzyżowaniu i rozwidlaniu się
ścieżek prowadzących (rys. 5) lub zmianie kierunku ruchu. Kolejnym elementem
ostrzegawczym jest pas dotykowy o szerokości 40 cm, wyposażony w guziki dotykowe ostrzegające przed potencjalnym niebezpieczeństwem, wynikającym z barier
architektonicznych lub technicznych, początku i końcu schodów, czy też pochylni,
początku i końcu przejścia przez tory kolejowe itp. W celu przekazania informacji
dotykowej o kierunku przemieszczania się dla osób niewidomych oraz niedowidzących, stosuje się tzw. elementy prowadzące o szerokości 40 cm, posiadające
podłużne rowki lub linie prowadzące. Elementy dotykowe powinny być wykonane w postaci ściętych stożków bądź kopuł, znajdujących się na kwadratowej
siatce, ułożonej równolegle lub pod kątem 45° względem boków. Średnica górnej
powierzchni znaku wypukłego powinna mieścić się w przedziale 20 – 30 mm,
a średnica podstawy 30 – 40 mm. Wysokość znaku wypukłego powinna wynosić
6 mm (+ 1mm). Podobne wymagania stawiane są ścieżkom prowadzącym, z tym
że równoległe wypustki mają mieć przekrój trapezu równoramiennego, a szerokość górnej powierzchni linii prowadzącej 20 mm. Dodatkowo linie prowadzące
powinny być sfazowane na końcach pod kątem 45°, fazy mogą być zaokrąglone.

Rys. 5. Płytka pola uwagi / ostrzegawczego pasa dotykowego [6]
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Rys. 6. Płytka ścieżki prowadzącej [6]

Odmienne wymagania znajdziemy w normach przytoczonych przez przewodnik do stosowania TSI PRM [9], mianowicie w normie międzynarodowej ISO
21542:2011[7]. Norma ta [7] w dodatku A stawia wymagania odnośnie wysokości wypukłych guzików lub równoległych wypustek 4 – 5 mm, a więc o 2 mm
mniej niż przepisy krajowe. W przypadku górnej średnicy znaku wypukłego jest
postawione wymaganie 12 – 25 mm, a dolna średnia 22 – 35 mm z tolerancją wykonania ± 1 mm. Przedział wymiarowy średnicy wypukłego guzika jest inny niż
w [6], nie mniej jednak, zbiory te w znacznej części pokrywają się i dają możliwość
producentom płyt wykonywanie elementów zgodnie z obowiązujący regulacjami.
Wprowadzone w 2017 roku przepisy krajowe [6] wymuszają na dotychczasowych
producentach płyt zmianę w oferowanych przez nich produktach. Producenci polscy, produkują płyty pola uwagi, czy też ścieżki prowadzących o wysokości wypustek 5 mm zgodnie z [7], a więc niezgodnie z obecnymi przepisami krajowymi
w tym aspekcie.
3.4. Informacje wizualne
Kolejną rozbieżność możemy znaleźć w przypadku informacji wizualnych,
a mianowicie doprowadzenia osób niedowidzących do rozkładu jazdy na peronie.
Przepisy krajowe [6] nie przewidują oznaczenia pola uwagi oraz ścieżki prowadzącej (rys. 7) do rozkładów jazdy na peronie, co jest niezgodne z przepisami europejskimi. Taką praktykę można zauważyć również w przypadku wykonanych
już peronów na zgodność z TSI PRM [3]. Wymagania zawarte w TSI PRM [3]
odnoszące się do zagadnienia lokalizacji ścieżek dotykowych (pkt 4.2.1.2 oraz
pkt 4.2.1.2.3), wymuszają zapewnienie tras pozbawionych przeszkód, łączących
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się z następującymi strefami publicznymi infrastruktury, o ile występują: parkingi, wejścia i wyjścia dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania
się, punkty informacyjne, systemy informacji wizualnej i dźwiękowej, kasy i automaty biletowe, obsługa klienta, poczekalnie, toalety, perony. Dodatkowo trasy
pozbawione przeszkód muszą być wyraźnie oznaczone informacjami wizualnymi
zgodnie z pkt 4.2.1.10. osobom niedowidzącym informacje o trasie pozbawionej
przeszkód muszą być przekazywane przynajmniej za pomocą oznakowania dotykowego i kontrastującej powierzchni, po której przemieszczają się. Przepisów niniejszego punktu nie stosuje się do tras pozbawionych przeszkód prowadzących do
i z parkingów [3]. Na podstawie przytoczonych powyżej zapisów można uznać że
trasa pozbawiona przeszkód powinna zapewnić równoznaczny dostęp do wszystkich stref publicznych peronów oraz dworca dla wszystkich użytkowników infrastruktury, wyłączając jedynie konieczność stosowania oznaczeń dotykowych dla
osób niewidomych oraz niedowidzących, prowadzących do miejsc parkingowych.

Rys. 7. Brak oznakowania pola uwagi oraz ścieżki prowadzącej dla osób niedowidzących
(na czerwono zaznaczono przez Autorów brak doprowadzenia do rozkładu jazdy) [6]
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4. Wnioski
Przepisy europejskie dotyczące infrastruktury kolejowej, odnoszące się do interoperacyjności, wymuszają na zarządcy infrastruktury szereg zmian w zakresie
dostosowania peronów dla ludzi z ograniczoną możliwością poruszania się. Niesie
to za sobą konieczność przeprojektowania istniejącej infrastruktury oraz szereg
modernizacji peronów. Wiąże się to również z trudnościami związanymi z brakiem spójności pomiędzy TSI PRM [3] a przepisami krajowymi IPi-1 [6].Takie
zjawisko utrudnia pracę projektantom i wymusza różną – nie zawsze prawidłową
– interpretację obowiązujących przepisów. W tym miejscu nasuwają się pytania,
który dokument jest nadrzędny i czy stosowanie nowych przepisów krajowych zapewni pełną interoperacyjność podsystemu w tym zakresie. Warto również zwrócić uwagę, iż modernizacja peronów często nie jest prowadzona kompleksowo.
Od początku procesu inwestycyjnego, a więc od fazy opracowania dokumentacji
przetargowej i programu funkcjonalno-użytkowego, powinno się mieć na uwadze
finalny, pożądany efekt planowanej inwestycji. Co za tym idzie, konieczne staję się
zaplanowanie, zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji infrastruktury peronowej i dworcowej, w taki sposób, aby stanowiła później spójny obszar, dostępny
dla wszystkich użytkowników, również dla osób o ograniczonych możliwościach
poruszania się. Często spotykaną praktyką jest dostosowywanie do bezkolizyjnego
ruchu osób z ograniczoną możliwością poruszania się tylko na samym peronie, bez
dostosowania ciągów komunikacyjnych prowadzących do nich. Niejednokrotnie
spotyka się brak połączenia i dostosowania do wymogów TSI PRM [3] wszystkich
stref publicznych, występujących w obrębie peronów, a więc drogi do hal stacyjnych, gdzie znajdują się toalety, kasy biletowe, informacja, a także drogi do parkingów, czy też do ciągów komunikacyjnych publicznych – dróg samochodowych,
przystanków autobusowych, tramwajowych. Trudno w takich przypadkach uznać
taką inwestycję za spełniającą swój efekt zamierzony, a przede wszystkim przyjazny dla osób z utrudnioną możliwością poruszania się.
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Streszczenie. Kolejowe przewozy aglomeracyjne stanowią część systemu transportu miejskiego, przy czym, w odróżnieniu od połączeń aglomeracyjnych autobusowych, zapewniają czas przejazdu nienarażony na opóźnienia związane ze zmiennymi warunkami drogowymi, w szczególności
kongestią pojawiającą się w godzinach szczytu. Powinny zatem zapewniać wygodne, szybkie i niezawodne połączenie przedmieść i miast satelickich z centrami aglomeracji. Spełniając ten warunek,
kolejowe połączenia aglomeracyjne stają się jednym z rozwiązań na rzecz poprawy warunków
ruchu w obszarach zurbanizowanych. Za przykład takiego rozwiązania może służyć połączenie
aglomeracyjne Kraków Główny – Miechów, o którym traktuje niniejszy artykuł. W artykule
przedstawiono charakterystykę porównawczą połączenia funkcjonującego w roku 2014 oraz dwa
lata później, po włączeniu linii do systemu kolei aglomeracyjnej. Dokonano również analizy wielkości kształtowanego potoku na linii w stosunku do dostarczonej oferty przewozowej. Na podstawie
przeprowadzonej analizy, można wysnuć wnioski o wpływie poprawy jakości oferty przewozowej
(krótszy czas podróży, większa regularność i częstotliwość kursowania pociągów, wyższy komfort
podróży, większa dostępność biletów i informacji, obniżenie cen biletów) na intensywny, ponad
60% wzrost przewozów pasażerskich.
Słowa kluczowe: kolej aglomeracyjna, transport regionalny, transport aglomeracyjny, oferta przewozowa

1. Wprowadzenie
Procesy suburbanizacji i równoczesne zwiększające się znaczenie wielkich ośrodków
metropolitalnych zapewniających miejsca pracy oraz dostęp do edukacji i usług powodują, iż należy szukać rozwiązań (środków transportu) na rzecz zwiększenia udziału
w podróżach innych niż samochód. Podczas gdy na większe odległości podróże piesze
i rowerowe wykonywane są niechętnie [12], alternatywą wobec transportu indywidualnego staje się transport publiczny. Transport kolejowy nabiera coraz większego
znaczenia w warunkach polskich, gdyż duża liczba aglomeracji posiada infrastrukturę
kolejową, którą można przystosować do obsługi podróży miejskich i podmiejskich.
1 Wkład autorów w publikację: Ciastoń-Ciulkin A. 50%, Puławska-Obiedowska S. 50%
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Kolejowe przewozy aglomeracyjne stanowią część systemu transportu miejskiego, przy czym, w odróżnieniu od połączeń aglomeracyjnych autobusowych,
zapewniają czas przejazdu nienarażony na opóźnienia, związane ze zmiennymi
warunkami drogowymi, w szczególności kongestią pojawiającą się w godzinach
szczytu. Powinny zatem zapewniać wygodne, szybkie i niezawodne połączenie
przedmieść i miast satelickich z centrami aglomeracji. Charakteryzują się wysoką
częstotliwością i regularnością kursowania pociągów, postojami w każdym punkcie
umożliwiającym wymianę pasażerską na trasie, a także możliwością przenoszenia
dużych potoków pasażerskich [6,8].
Ukształtowanie popytu na przewozy aglomeracyjne wykazuje duży związek
z porami dnia (wysoki udział w godzinach szczytu komunikacyjnego) oraz dniami
tygodnia (mniejszy popyt w dni wolne od pracy). Wielkość potoku maleje wraz
z odległością od centrum aglomeracji [3,4,5,7]. Dotychczasowe działania na rzecz
powstania kolei aglomeracyjnych w obszarze aglomeracji w Polsce wskazują na
duże możliwości rozwojowe tego segmentu kolei oraz stworzenie realnej alternatywy wobec transportu indywidualnego w obsłudze podmiejskich i regionalnych przewozów pasażerskich (np. Łódzka Kolej Aglomeracyjna czy Szybka Kolej
Aglomeracyjna w Aglomeracji Krakowskiej). Aby przewozy aglomeracyjne miały
szansę być konkurencyjne, powinny spełniać następujące kryteria:
• wysoka częstotliwość kursowania,
• obsługa wygodnym, nowoczesnym taborem o wysokiej pojemności pociągów,
• integracja z innymi gałęziami transportu, poprzez zapewnienie węzłów
przesiadkowych i systemów Park&Ride, Bike&Ride,
• włączenie kolei w system taryfowy transportu miejskiego istniejącego w danej aglomeracji,
• koordynację tras pociągów, rozkładów jazdy, działań informacyjnych i promocyjnych, również z transportem miejskim.
Dodatkowym działaniem na rzecz rozwoju kolejowych przewozów aglomeracyjnych jest rozbudowa infrastruktury kolejowej na odcinkach najbardziej obciążonych o niezależne tory, dedykowane dla tego rodzaju ruchu [9].
Z dużego znaczenia transportu szynowego, m.in. w poprawie dostępności
transportowej regionu, zdają sobie sprawę władze samorządowe województwa
małopolskiego, dla których kolej aglomeracyjna jest przedsięwzięciem flagowym
rozwoju systemu transportowego [10]. W ramach systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej tworzonego w aglomeracji krakowskiej docelowo mają zostać uruchomione trzy trasy [1]:
• SKA1: Trzebinia – Kraków – Tarnów (obecnie uruchomione połączenie na
trasie Kraków – Tarnów),
• SKA2: Sędziszów – Kraków – Podbory Skawińskie (obecnie uruchomione
połączenie na trasie Sędziszów – Kraków),
• SKA3: MPL Balice (MPL im. Jana Pawła II) – Kraków – Wieliczka Kopalnia (uruchomione na całej trasie).
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W niniejszym artykule skupiono się na połączeniu Kraków – Miechów,
będącym częścią linii SKA2.
2. Połączenie kolejowe Kraków Główny – Miechów
Połączenie z Krakowa do Miechowa i dalej do Sędziszowa wykorzystuje linię
kolejową nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków Główny. Trasa oddziałuje głównie
na trzy miasta znajdujące się na analizowanym odcinku, a mianowicie: Kraków,
Słomniki i Miechów. Długość trasy mierzy ok. 42 km. Trasa kolejowa na odcinku
Kraków Główny – Miechów została zmodernizowana w ostatnich latach 20132014.
Przebieg linii na mapie wraz z obsługiwanymi przystankami zostały przedstawione na rys. 1.

Rys. 1. Mapa odcinka kolejowego Kraków- Miechów
Źródło: opracowanie właśnie na podstawie google.com/maps
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Pociągi aglomeracyjne kursujące w ramach SKA2 z Krakowa Głównego na
trasie do Miechowa, zatrzymują się na 13 przystankach/stacjach. Jak widać w zestawieniu (tab. 1), część przystanków/stacji jest wyposażonych w parkingi P&R,
jednakże funkcjonują również takie przystanki (np. Baranówka), gdzie samochody
pozostawiane są w ich pobliżu, w miejscach nieoznakowanych i nie zawsze odpowiednich pod względem bezpieczeństwa ruchu.
Tabela 1. Wyposażenie przystanków kolejowych na trasie Kraków- Miechów

Przystanek
Miechów
Kamieńczyce
Szczepanowice
Smroków
Słomniki
Słomniki Miasto
Niedźwiedź
Goszcza
Łuczyce
Baranówka
Zastów
Kraków Batowice
Kraków Główny

WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW
odnowione
automaty
perony o
P&R
B&R
biletowe
obniżonym
podejściu
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK

odnowione
wiaty
przystankowe
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK

Źródło: [11]

Prawie wszystkie punkty eksploatacyjne posiadają parking dla rowerzystów,
którzy mogą bezpiecznie pozostawić tam pojazd i kontynuować dalszą podróż pociągiem. Zakup biletu możliwy jest tylko na trzech stacjach: Miechów, Słomniki,
Kraków.
Wśród pojazdów wykorzystywanych w realizacji przewozów na analizowanej trasie wymienić można 4 różne elektryczne zespoły trakcyjne: EN77 - Pesa
Acatus II, Newag Impuls, EN 57, Pesa Acatus Plus (EN64). W tab. 2 zestawiono parametry charakteryzujące wykorzystywany tabor. Brak jest szczegółowych
informacji, w jakim zakresie nowe lub zmodernizowane jednostki obsługują
poszczególne kursy realizowane przez Przewozy Regionalne. Koleje Małopolskie wykorzystują składy nowoczesne EN77 Pesa Acatus II oraz Newag Impuls
(31WE oraz 45WE).

23

ZNACZENIE OFERTY PRZEWOZOWEJ W KSZTAŁTOWANIU WIELKOSCI...

Tabela 2. Charakterystyka taboru wykorzystywanego w regionalnych przewozach kolejowych na trasie
Kraków – Miechów w latach 2014-2016
Liczba
składów

Liczba
miejsc

Dodatkowe
wyposażenie

EN77
- Pesa
Acatus
II

5

Siedzących
180+13;
ogółem 350
(przy zał.
3 os./ m3)

Wysuwane
stopnie, przewóz
rowerów,
klimatyzacja

Newag
Impuls
(31WE
oraz
45WE)

6
(2 x 31WE
oraz
4 x 45WE)

Siedzących
208 w 31
WE oraz 219
w 45WE

447

Siedzących
188
ogółem 656
(5 os./m2)

Pojazd

EN 57

Pesa
Acatus
Plus
(EN64)

Klimatyzacja,
przewóz
rowerów,
gniazdka
elektryczne,
bezprzewodowy
Internet
Przewóz
rowerów,
ewentualnie inne
w zależności od
modernizacji

Siedzących
6
Wysuwane
138
(3-członowe)
stopnie, przewóz
(3-członowe)
oraz 4
rowerów,
oraz 96
(2-członowe)
klimatyzacja
(2-członowe)

Prędkość
maksymalna
[km/h]

Niska podłoga
[tak/nie]; inne
udogodnienia
dla osób
niepełnosprawnych

Użytkownik

160

Tak; wydzielona
przestrzeń dla osób
niepełnosprawnych,
winda

2011-2015
– Przewozy
Regionalne,
2015-obecnie
– Koleje
Małopolskie

160

Tak

Koleje
Małopolskie

120

Nie; wydzielona
przestrzeń dla osób
niepełnosprawnych

Przewozy
Regionalne

160

Tak; wydzielona
przestrzeń dla osób
niepełnosprawnych,
winda

Przewozy
Regionalne

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych producentów taboru (strony internetowe) oraz [13]

3. Dynamika zmian oferty przewozowej na trasie Kraków Główny –
Miechów w latach 2014 i 2016
W 2014 roku połączenie kolejowe Kraków Główny – Miechów realizowane
było przez Przewozy Regionalne. Pociągi zatrzymywały się na 13 przystankach,
pomiędzy którymi średnia odległość wynosiła 3,2 km. Czas pokonania całej trasy
pociągami wynosił 50 minut.
W roku 2016, pokonanie tej samej trasy, z uwzględnieniem zatrzymań na tej
samej ilości przystanków, zajmowało ok. 40 min. Czas przejazdu całej trasy uległ
zatem skróceniu o 20%.
Rozkład jazdy w 2014 roku obejmował po 10 kursów w dni robocze, w każdym
z kierunków, przy czym pierwszy kurs realizowany był z Miechowa i rozpoczynał
się tuż po godzinie 4, a kurs ostatni z Krakowa o godzinie 22:50. W soboty rozkład jazdy został ograniczony o 3 kursy. W niedziele i dni świąteczne realizowano
dwa kursy mniej, w stosunku do dnia roboczego. Średnia częstotliwość połączeń
kolejowych w dni robocze wynosiła 1 h 46 min, w soboty i niedziele odpowiednio
2 h 7 min oraz 2 h 4 min.
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W 2016 roku połączenia na trasie Kraków Główny – Miechów były obsługiwane zarówno przez Koleje Małopolskie, jak i Przewozy Regionalne. Według
rozkładu jazdy obowiązującego od 13 marca 2016 r., w relacji Kraków Główny
– Miechów w ruchu regionalnym wykonywanych było 19 kursów w jednym kierunku (15 z nich było realizowanych przez Koleje Małopolskie, 4 kursy w każdym
kierunku wykonywały Przewozy Regionalne). W dni powszednie pierwszy kurs
z Miechowa realizowany był o godzinie 4:04, z Krakowa pierwszy pociąg odjeżdżał o godzinie 5:23. Ostatni kurs z Krakowa do Miechowa realizowany był po
godzinie 23. Średnia częstotliwość odjazdów ze stacji Kraków Główny wynosiła
w dni robocze ok. 1 godziny, przy czym najczęstsze kursy (co pół godziny), realizowane były w szczycie popołudniowym, między godziną 14 a 18. W kierunku
przeciwnym pociągi odjeżdżały średnio co 54 minuty. W soboty oraz dni świąteczne liczba kursów łącznie została zmniejszona o 8 (jeden rano i trzy popołudniu do
stacji Miechów oraz dwa rano i dwa popołudniu do Krakowa).
Tabela 3. Porównanie oferty przewozowej na trasie Miechów - Kraków Główny – Miechów w latach
2014 i 2016
2014

2016

Dynamika
zmian
[2014=100%]

Liczba kursów w obu kierunkach w ciągu doby
w dni robocze
w soboty
w niedziele

20
17
18

38
30
30

190
176
167

Średni czas przejazdu [min]
Cena biletu [zł]

50
11,70 zł

40
5,00 zł

80
43

Godziny kursowania (w dni robocze)

4:04-22:50

4:04-23:36

104

Źródło: opracowanie własne

Można zaobserwować znaczną poprawę w ofercie przewozowej połączenia
Kraków Główny – Miechów. Liczba kursów, a zarazem częstotliwość kursowania
w roku 2016 zwiększyła się niemal dwukrotnie w stosunku do roku 2014. Zależność tę obserwuje się zarówno w dni robocze, jak i dni świąteczne oraz wolne od
pracy. Dodatkowo skrócił się czas przejazdu na tej trasie o ok. 10 min.
Ponadto, poprawę oferty obserwuje się również w kontekście regularności kursowania. W rozkładach jazdy z roku 2014 istnieją pory dnia, w których odjazdy
pociągów z poszczególnych stacji odbywają się w regularnych odstępach czasu.
W dni robocze z Miechowa w godzinach od 4:04 do 6:13 realizowane były trzy
kursy w odstępach czasu 43 minuty, zaś w kierunku przeciwnym, między godziną
13:35 a 19:22 odjeżdżało 5 pociągów co około 1 godzinę i 9 minut. W pozostałych
porach kursy nie były realizowane w sposób regularny. W roku 2016 obserwuje się nieco bardziej regularny rozkład kursowania pociągów na danym odcinku.
Najwięcej przejazdów w podobnych odstępach czasu między sobą odbywało się
miedzy godziną 9:07 a 15:35.
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4. Porównanie oferty cenowej
Ceny biletów w roku 2014 ukształtowane były zgodnie z taryfą Przewozów
Regionalnych obowiązującą w tym czasie. Wysokość opłaty za bilety wiązała się
z przebytą odległością. Dla celów porównawczych w niniejszej pracy wykorzystano
ceny biletów dla całego odcinka Kraków Główny – Miechów, którego cena jest
taka, jak dla odcinka o długości między 41 a 47 km trasy.
Dostępna w 2016 roku oferta cenowa jest dużo bardziej korzystna dla pasażera
w porównaniu do tej z roku 2014 r. Koszt biletu jednorazowego umożliwiającego
odbycie podróży na trasie Kraków Główny – Miechów wynosił 5 złotych (dla porównania, w roku 2014 za taki bilet należało zapłacić ponad 11 złotych). Osoby
podróżujące często mogły zakupić bilet miesięczny, przy czym cena takiego biletu
w roku 2014 wynosiła 239 zł, a w roku 2016 – 150 zł. W poniższych tabelach zaprezentowano wysokość opłat dla analizowanego odcinka, w zależności od rodzaju biletu, zarówno dla roku 2014, jak i 2016. Zaprezentowane w tablicach ceny
dotyczą biletów normalnych, a pasażerowie uprawnieni są do korzystania z ulg
ustawowych. W 2016 roku dodatkowo na specjalną ofertę zniżkową mogą liczyć
osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz seniorzy (50%).
Tabela 4. Wysokość opłat za bilety kolejowe na trasie Kraków - Miechów w 2014 roku
Rodzaj biletu
Bilet jednorazowy
Bilet tygodniowy w jedną stronę
Bilet tygodniowy w obie strony
Bilet miesięczny w jedną stronę
Bilet miesięczny w obie strony
Bilet kwartalny w jedną stronę
Bilet kwartalny w obie strony

Cena
11,70 zł
46,00 zł
92,00 zł
119,50 zł
239,00 zł
307,00 zł
614,00 zł

Źródło: opracowanie na podstawie Taryfa Przewozowa Przewozów Regionalnych obowiązująca
od 1.08.2014, s. 111, 150, 151, 155

Tabela 5. Wysokość opłat za bilety kolejowe na trasie Kraków - Miechów w 2016 roku
Rodzaj biletu

Cena

Bilet jednorazowy

5,00 zł

Bilet czasowy liniowy 8- godzinny
Bilet miesięczny

8,00 zł
150,00 zł/ 135,00 zł*

(*)- wysokość opłaty za „Zintegrowany bilet”, specjalną taryfę funkcjonującą od 13 grudnia 2015,
wspólną dla przejazdów Kolejami Małopolskimi oraz Komunikacją Miejską w Krakowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej www.malopolskiekoleje.pl
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5. Analiza zmian w kolejowych przewozach aglomeracyjnych i regionalnych na trasie Kraków Główny – Miechów w latach 2014-2016
Analiza wzrostu przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym realizowane na
trasie Kraków Główny – Miechów możliwa była dzięki wynikom badań potoków pasażerskich przeprowadzonych na danym odcinku. Badania takie zostały wykonane:
• dla pociągów obsługiwanych przez Przewozy Regionalne na odcinku Kraków
Główny – Słomniki – badanie napełnień pociągów (wrzesień 2014 r.) [2];
• dla pociągów obsługiwanych przez Koleje Małopolskie na odcinku Kraków
Główny – Miechów/Sędziszów – badanie napełnień pociągów (kwiecień
2016 r.) [7];
• dla pociągów obsługiwanych przez Przewozy Regionalne na stacji kolejowej Kraków Główny – badanie obciążenia stacji kolejowej (kwiecień
2016 r.) [11].
W oparciu o znaną wielkość obciążenia stacji kolejowej Kraków Główny przez
pasażerów Przewozów Regionalnych oraz znany rozkład pasażerów Kolei Małopolskich na poszczególnych przystankach/stacjach kolejowych, oszacowano również łączną liczbę pasażerów Przewozów Regionalnych na całej trasie. Założono,
że liczba osób wsiadających i wysiadających na wszystkich stacjach/przystankach
kolejowych na danej trasie do pociągów obsługiwanych przez przewoźnika Przewozy Regionalne będzie proporcjonalna do liczby osób korzystających z tych stacji
podczas przejazdów realizowanych przez przewoźnika Koleje Małopolskie. Dzięki
tak przyjętym założeniom można było oszacować wielkość potoków pasażerskich
w kolejowym ruchu aglomeracyjnym na trasie z Krakowa Głównego do Miechowa/Sędziszowa w roku 2016 i określić wzrost liczby pasażerów na tej trasie po
rozszerzeniu oferty przewozowej. Dynamika wzrostu przewozów (2016 rok w stosunku do 2014 roku) została przeprowadzona wyłącznie dla odcinka trasy Kraków
– Słomniki, ze względu na brak szczegółowych danych na temat wielkości przewozów pasażerskich na dalszym odcinku trasy w roku 2014.
Wielkość przewozów pasażerskich w 2014 roku
W 2014 roku przewozy na analizowanej trasie realizowane były przez spółkę
Przewozy Regionalne. W statystyczny dzień roboczy z Krakowa Głównego do
Słomnik (i dalej) podróżowało 1 075 pasażerów (tab. 6). W kierunku przeciwnym
było ich około 1,1 tys. Należy podkreślić, iż przeprowadzone badania napełnień
pociągów dotyczyły jedynie odcinka trasy od Krakowa do Słomnik, stacji niebędącej przystankiem końcowym, co wpłynęło na nierównomierność liczby osób
spośród wsiadających i wysiadających w poszczególnych kierunkach. Wynika to
z faktu, iż pasażerowie rozpoczynali lub kończyli swoje podróże na stacjach dalszych niż Słomniki. W dzień roboczy około 650 pasażerów kontynuowało podróż
dalej niż do Słomnik i około 800 pasażerów rozpoczynało podróż na przystankach/
stacjach kolejowych leżących poza analizowanym odcinkiem trasy (kolejno 60%
i 73% pasażerów odbywało podróż dalszą w/z kierunku Miechowa i Sędziszowa).
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Tabela 6. Wskaźniki cha rakteryzujące wielkość przewozów pasażerskich na trasie Kraków – Słomniki
(Miechów/Sędziszów) – Kraków w 2014 roku
Wskaźniki
Kierunek trasy
Liczba
wsiadających
pasażerów
Liczba
wysiadających
pasażerów
Liczba pasażerów
kontynuujących
podróż
(z/w kierunku
Miechowa/
Sędziszowa)
Maksymalna
liczba
wsiadających
Maksymalna
liczba
wysiadających

Dzień
Sobota Niedziela
roboczy
Kraków – Słomniki (Miechów)

Dzień
Sobota Niedziela
roboczy
(Miechów) Słomniki - Kraków

1 075

691

661

296

147

102

423

139

113

1 099

626

1 071

652

552

548

803

479

969

179

178

170

20

11

11

27

12

9

210

107

308

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]

Popyt na podróże w soboty był średnio o 40% mniejszy niż w dni robocze,
jednak wielkość potoków pasażerskich rozkładała się podobnie. Liczba pasażerów
przewiezionych w sobotę w ciągu doby w kierunku Słomnik wynosiła blisko 700,
z czego tylko co piąty pasażer zakończył podróż najdalej w Słomnikach. W kierunku Krakowa podróżowało około 630 pasażerów, z czego 3/4 rozpoczynało podróż
na przystankach/stacjach kolejowych, leżących poza analizowanym odcinkiem trasy. O około 10% był mniejszy średni bilans pasażerów podróżujących do Krakowa
niż w kierunku przeciwnym, stąd można wnioskować, iż w soboty większy ruch
odbywa się w stronę Słomnik, Miechowa i Sędziszowa.
Odwrotną sytuację zaobserwowano w niedzielę. Średnie napełnienie pojazdu
oraz wykorzystanie miejsc w pojeździe były prawie dwukrotnie większe na trasie
do Krakowa niż w kierunku przeciwnym (około 1 100 pasażerów w stosunku do
550). Należy nadmienić, iż zdecydowana większość osób podróżujących w niedzielę wykonuje podróż dłuższą niż analizowany odcinek trasy (kolejno 83% i 90%
pasażerów odbywało podróż dalszą w/z kierunku Miechowa i Sędziszowa). Analiza
otrzymanych wyników dowodzi, iż trasa Kraków Główny – Słomniki generowała
dużą liczbę pasażerów nie tylko w dni robocze, ale również w weekendy. Połączenie
kolejowe nie jest wykorzystywane wyłącznie do realizacji codziennych dojazdów
do pracy, lecz także w celach rekreacyjnych czy edukacyjnych, przypadających na
czas weekendu. W sobotę większy ruch pasażerów odbywał się w kierunku Słomnik, zaś w niedzielę zauważalny jest dużo większy popyt na podróże do Krakowa,
niż w kierunku przeciwnym. Największą popularnością wśród podróżujących cieszły się dwa ostatnie kursy wieczorne, co może wskazywać na wykorzystanie kolei
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w dojazdach do Krakowa przez osoby zamieszkujące w stolicy małopolski w dni
robocze i wyjeżdżające z miasta na weekendy (np. studenci).
Poza określeniem wielkości ruchu pasażerskiego na całym badanym odcinku trasy
przeprowadzono również analizę obciążenia przystanku końcowego, zlokalizowanego
na Dworcu Głównym w Krakowie. Stacja kolejowa w Krakowie jest głównym generatorem ruchu pasażerskiego na trasie do Słomnik. Kolejno 96% i 95% wszystkich podróżujących pociągiem rozpoczyna i kończy podróż na stacji Kraków Główny. Rozkład
godzinowy potoków pasażerskich – zwłaszcza w dniu roboczym – świadczy o wykorzystaniu połączenia kolejowego w dojazdach do pracy. Największe potoki pasażerskie
odbywały się w godzinach porannych, między godziną 6.00 a 8.00 oraz w godzinach
popołudniowych, między 15.00 a 18.00. Najwięcej podróżnych przyjeżdżało do Krakowa po godzinie 7.00 (ponad 200 osób), zaś w kierunku przeciwnym najwięcej pasażerów wracało do domów po godzinie 17.00 (blisko 280 osób).
Wielkość przewozów pasażerskich w 2016 roku
W 2016 roku przewozy kolejowe na trasie Kraków Główny – Miechów (Sędziszów) były wykonywane przez dwóch przewoźników: Koleje Małopolskie i Przewozy Regionalne. Dane dotyczące rzeczywistych napełnień pociągów dotyczą wyłącznie połączeń obsługiwanych przez Koleje Małopolskie (dla wszystkich typów
dni). W przypadku kursów obsługiwanych przez Przewozy Regionalne wielkość
przewozów została oszacowana według metodyki opisanej powyżej (dla dnia roboczego). W tab. 7 zaprezentowano wielkość potoków pasażerskich z podziałem na
przewoźników kolejowych.
Tabela 7. Wskaźniki charakteryzujące wielkość przewozów pasażerskich na trasie Kraków – Miechów
(Sędziszów) – Kraków w 2016 roku
Wskaźniki
Kierunek trasy
Liczba wsiadających
pasażerów
Liczba wysiadających
pasażerów
Liczba pasażerów
kontynuujących
podróż (z/w kierunku
Sędziszowa)
Maksymalna liczba
wsiadających
Maksymalna liczba
wysiadających

KM*
PR**
Łącznie
KM
PR
Łącznie
KM
PR
Łącznie

Dzień
Sobota Niedziela
roboczy
Kraków – Miechów
1 091
589
472
632
bd
bd
1 723
–
–
949
503
404
355
bd
bd
1 304
–
–
142
86
68
277
bd
bd
419

–

–

Dzień
Sobota
Niedziela
roboczy
Miechów - Kraków
894
505
488
338
bd
bd
1 232
–
–
1 238
664
658
553
bd
bd
1 791
–
–
344
159
170
215
bd
bd
559

KM
145
83
73
53
PR
206
bd
bd
33
KM
46
41
37
307
PR
36
bd
bd
229
*
KM – Koleje Małopolskie, ** PR – Przewozy Regionalne
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7,11]

–

–

60
bd
106
bd

41
bd
111
bd
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W statystyczny dzień roboczy z Krakowa do Miechowa (i dalej) podróżowało
1,7 tys. pasażerów, a w kierunku przeciwnym blisko 1,8 tys. Choć dane z 2016
roku obejmują trasę dłuższą niż w 2014 roku – z Krakowa do Miechowa i odwrotnie – obserwuje się także nierównomierność wśród osób wsiadających i wysiadających w poszczególnych kierunkach, co wynika z faktu, iż dla części kursów
Miechów nie był stacją końcową, a pośrednią (pociągi kursowały do Sędziszowa).
W dzień roboczy około 420 pasażerów kontynuowało podróż do stacji poza Miechów, a ponad pół tysiąca podróżnych z tych stacji podróż rozpoczynało (kolejno
24% i 31% pasażerów odbywało podróż dalszą w/z kierunku Sędziszowa).
Większy udział w rynku przewozów kolejowych na trasie Kraków – Miechów
mają Koleje Małopolskie, które wykonują 3/4 kursów będących w rozkładzie jazdy. W kierunku Kraków – Miechów 64% pasażerów podróżuje pociągami obsługiwanymi przez Koleje Małopolskie, a w kierunku przeciwnym – 70%. Pomimo
iż przewoźnik Przewozy Regionalne obsługuje średnio co czwarty kurs, posiada on
ponad 30% udział w rynku przewozów pasażerskich na analizowanej trasie. Wynika to z faktu, iż przewoźnik obsługuje kursy o dużym napełnieniu, przypadające
na okres szczytu porannego i popołudniowego.
Wielkość przewozów pasażerskich w sobotę i niedzielę w 2016 roku jest znana
wyłącznie dla oferty przewozowej Kolei Małopolskich. Analiza wielkości potoków
generowanych w weekend wykazuje pewną analogię do wyników badań z 2014
roku. W stosunku do dnia roboczego, Koleje Małopolskie obsługują blisko dwukrotnie mniej pasażerów w sobotę, przy czym większe o ok. 10% potoki pasażerskie obserwuje się na trasie Miechów – Kraków Główny. W niedzielę wielkość
potoków pasażerskich jest nierównomierna – podobnie jak w 2014 roku zdecydowanie więcej osób podróżuje na trasie Miechów – Kraków Główny (ponad 650
pasażerów). W kierunku przeciwnym Koleje Małopolskie przewożą o 30% mniej
pasażerów.
Wielkość obciążenia stacji końcowej, jaką jest Kraków Główny, wykazuje dużą
zbieżność z wielkością obciążenia tej stacji z 2014 roku. Co prawda obserwuje się
wzrost ruchu pasażerskiego na stacji o 60%, niemniej jednak rozłożenie ruchu
w dobie oraz udział stacji w obsłudze ruchu pasażerskiego generowanego na trasie
Kraków Główny – Miechów są zbieżne z danymi z 2014 roku. Stacja kolejowa
w Krakowie pozostaje głównym generatorem ruchu pasażerskiego, a jej udział
w obsłudze ruchu pasażerskiego na trasie do Miechowa wynosi 96% i 95% dla
podróżujących pociągiem kolejno rozpoczynających i kończących podróż na stacji
Kraków Główny. Rozkład godzinowy potoków pasażerskich – zwłaszcza w dniu
roboczym – jest podobny do rozkładu zaobserwowanego w 2014 roku.
Charakterystyka wzrostu przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym
na trasie Kraków Główny - Słomniki w latach 2014-2016
Porównanie popytu na podróże transportem kolejowym w latach 2014 i 2016
dokonane zostało na podstawie zaobserwowanych (2014) i oszacowanych (2016)
wielkości potoków pasażerskich na wszystkich przystankach na danym odcin-
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ku. Analizie poddano trasę wyłącznie do Słomnik, ponieważ dane z roku 2014
dotyczą odcinka kolejowego z Krakowa do tego miasta. W poniższych tabelach przedstawiono liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na wszystkich
przystankach znajdujących się na badanej trasie oraz dobowe potoki międzyprzystankowe.
Tabela 8. Wielkość dobowych potoków pasażerskich w latach 2014, 2016 w kierunku Kraków- Słomniki
w dzień roboczy
Nazwa
przystanku/
stacji
kolejowej
Kraków
Główny
Kraków
Batowice
Zastów
Baranówka
Łuczyce
Goszcza
Niedźwiedź
Słomniki
Miasto
Słomniki
Ogółem

Liczba
pasażerów
wsiadających
2014 2016

Liczba
Dobowe potoki
Dynamika
pasażerów
międzyprzywzrostu
wysiadających
stankowe
2004=100% 2014 2016 2004=100% 2014 2016
Dynamika
wzrostu

Dynamika
wzrostu
2004=100%

1035

1650

159,4

0

0

-

1035

1650

159,4

10

28

280,0

29

29

100,0

1016

1649

162,3

7
1
5
1
6

5
4
3
1
4

71,4
400,0
60,0
100,0
66,7

32
65
119
70
31

31
112
180
99
64

96,9
172,3
151,3
141,4
206,5

991
927
813
744
719

1623
1515
1338
1240
1180

163,8
163,4
164,6
166,7
164,1

7

5

71,4

30

98

326,7

696

1087

156,2

3
1075

1
1701

33,3
158,2

47
423

149
762

317,0
180,1

652
7593

939
12221

144,0
161,0

Źródło: opracowanie własne

Analiza zaprezentowanych danych dowodzi wzrostu liczby przewożonych
pasażerów na analizowanym odcinku trasy w okresie 2014-2016. Ze wzrostem
tym związana jest poprawa oferty przewozowej. Liczba przewiezionych pasażerów w kierunku Miechowa w dniu roboczym w 2016 r. wyniosła 1,7 tys. w dobie
i była prawie o 60% większa niż w 2014 r. Pasażerowie głównie rozpoczynali
podróż na stacji Kraków Główny, przy czym większość z nich nie kończyła jej
w Słomnikach lecz kontynuowała w kierunku Miechowa. Na badanym odcinku
swój przejazd kończyło zaledwie 40% podróżnych w 2014 roku i prawie 45%
w roku 2016. Silniejszy wzrost liczby pasażerów korzystających z pociągu na
trasie do/z Słomnik niż na dalszej trasie w 2016 roku dowodzi, iż poprawa oferty
przewozowej silniej skłoniła do zmiany dotychczasowych zachowań transportowych tych, których źródło/cel podróży znajduje się bliżej Krakowa. Co prawda,
przyrost ruchu pasażerów na trasie Kraków Główny – Słomniki był większy niż
na dalszym odcinku trasy, jednak w dalszym ciągu większość osób rozpoczynających podróż w Krakowie kończyło ją na dalszych przystankach - na linii do
Miechowa czy Sędziszowa.
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Tabela 9. Wielkość dobowych potoków pasażerskich w latach 2014, 2016 w kierunku Słomniki- Kraków
w dzień roboczy
Nazwa
przystanku/
stacji
kolejowej
Słomniki
Słomniki
Miasto
Niedźwiedź
Goszcza
Łuczyce
Baranówka
Zastów
Kraków
Batowice
Kraków
Główny
Ogółem

Liczba
pasażerów
wsiadających
2014
2016
46
139

Liczba
Dobowe potoki
Dynamika
Dynamika
pasażerów
międzyprzywzrostu
wzrostu
wysiadających
stankowe
2004=100% 2014 2016 2004=100% 2014
2016 2004=100%
302,2
3
11
366,7
847
1142
134,8
Dynamika
wzrostu

26

106

407,7

3

4

133,3

870

1244

143,0

16
42
66
59
16

57
81
171
123
30

356,3
192,9
259,1
208,5
187,5

8
2
5
1
7

6
0
2
2
7

75,0
0,0
40,0
200,0
100,0

878
918
979
1037
1046

1295
1376
1545
1666
1689

147,5
149,9
157,8
160,7
161,5

25

40

160,0

27

23

85,2

1044

1706

163,4

0

0

-

1044

1706

163,4

0

0

-

296

747

252,4

1100

1761

160,1

7619

11663

153,1

Źródło: opracowanie własne

W kierunku przeciwnym (Słomniki – Kraków Główny) nastąpił również znaczący wzrost liczby pasażerów odbywających podróż. W 2014 roku w relacji Słomniki Kraków – Główny podróżowało łącznie ok. 1,4 tys. pasażerów, a dwa lata
później ponad 2,5 tys. Należy podkreślić, iż ponad 2,5-krotny wzrost odnotowano
wśród pasażerów wsiadających na trasie od Słomnik do Krakowa oraz 60% wzrost
wśród pasażerów wysiadających (głównie na stacji Kraków Główny). Odnotowana
wielkość potwierdza wzrost zainteresowania połączeniem kolejowym przez osoby
zamieszkujące tereny bezpośrednio przyległe do Krakowa.
Tabela 10. Obciążenie przystanków kolejowych w dzień roboczy w latach 2014 – 2016
Nazwa
przystanku/
stacji
kolejowej
Kraków
Główny
Kraków
Batowice

Relacja
Kraków Słomniki

Dynamika
wzrostu

Relacja
Słomniki Kraków

Dynamika
wzrostu

Łącznie

Dynamika
wzrostu

2014

2016

2004=100%

2014

2016

2004=100%

2014

2016

2004=100%

1035

1650

159,4

1044

1706

163,4

2079

3356

161,4

39

57

146,2

52

63

121,2

91

120

131,9

Zastów

39

36

92,3

23

37

160,9

62

73

117,7

Baranówka

66

116

175,8

60

125

208,3

126

241

191,3

Łuczyce

124

183

147,6

71

173

243,7

195

356

182,6

Goszcza

71

100

140,8

44

81

184,1

115

181

157,4

Niedźwiedź

37

68

183,8

24

63

262,5

61

131

214,8

Słomniki
Miasto

37

103

278,4

29

110

379,3

66

213

322,7

Słomniki

50

150

300,0

49

150

306,1

99

300

303,0

Źródło: opracowanie własne
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Głównym źródłem i jednocześnie celem podróży zarówno w roku 2014 jak
i 2016 jest stacja kolejowa Kraków Główny. W 2014 korzystało z niego średnio w obu kierunkach blisko 2,1 tys. pasażerów, w roku 2016 – ponad 3,3 tys.
Jego udział w obsłudze pasażerów na analizowanym odcinku kształtował się na
poziomie ok. 95%. Największy wzrost liczby obsłużonych pasażerów w relacji
Kraków – Słomniki nastąpił na przystankach Słomniki Miasto oraz Słomniki
– średnio trzykrotny.
Ocena wpływu oferty przewozowej na wielkość przewozów pasażerskich
w transporcie kolejowym realizowanym na odcinku Kraków Główny – Słomniki
(Miechów)
Poprawa jakości świadczonych usług przewozowych na odcinku Kraków Główny – Słomniki (Miechów) wpływa znacząco na wzrost przewozów pasażerskich.
W 2014 roku średniodobowy potok ruchu na odcinku Kraków Główny – Słomniki – Kraków Główny wynosił niespełna 2,3 tys. pasażerów. Dwa lata później,
na tym samym odcinku linii podróżowało już ok. 60% więcej pasażerów. Wzrost
liczby przewożonych pasażerów w analizowanym okresie wynikał przede wszystkim ze zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów – z 10 do 19 par pociągów
w dobie w dni robocze. W 2014 r. czas przejazdu na trasie Kraków Główny – Miechów wynosił 50 minut, a w 2016 roku został skrócony do 40 minut. Choć według
rozkładu obowiązującego w 2016 roku, pociągi nie odjeżdżały w równym takcie,
to jednak w porównaniu do roku 2014 regularność kursowania uległa znaczącej
poprawie. Na korzyść pasażera zmienił się również koszt przejazdu pociągiem –
ceny biletów jednorazowych zostały obniżone z 11,50 zł do 5,00 zł.
W około pół roku od zmiany oferty kolejowej na analizowanej trasie nastąpił wzrost ruchu pasażerów o 60%. Według przeprowadzonych w kwietniu 2016
roku badań z połączenia kolejowego Kraków Główny – Miechów w dniu roboczym korzysta 3,5 tys. pasażerów.
Analizując powyższe zestawienia danych, nie sposób nie zauważyć, iż popyt na
podróże transportem kolejowym na przestrzeni dwóch lat znacznie się zmienił.
Poddając porównaniu ruch pasażerów na stacji Kraków Główny łatwo zauważyć,
iż liczba podróżnych wsiadających i wysiadających na stacji kolejowej w Krakowie,
a korzystających z połączenia kolejowego do Miechowa i dalej zwiększyła się
o ponad 60% w dniu roboczym. Stosunkowo bardzo podobny wzrost liczby
pasażerów nastąpił zarówno w podróżach kolejowych w stronę Miechowa, jak i w
stronę stolicy małopolski.
6. Podsumowanie
Połączenie kolejowe na trasie Kraków Główny – Miechów jest kolejnym połączeniem w aglomeracji krakowskiej będącym przykładem dobrej praktyki w two-
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rzeniu zrównoważonego systemu transportowego. Sukces, jaki został odnotowany
na linii SKA1 z Wieliczki do Lotniska Balice w Krakowie [4,5,7], powtórzył się
również w przypadku połączenia do Miechowa. W dość krótkim czasie udało się
udostępnić na tyle atrakcyjną ofertę przewozową, że sprawnie konkuruje z innymi
środkami transportu. Analiza obecnej oferty przewozowej oraz wielkości ruchu pasażerskiego pozwala wnioskować o wpływie poprawy jakości oferty przewozowej
(krótszy czas podróży, większa regularność i częstotliwość kursowania pociągów,
wyższy komfort podróży, większa dostępność biletów i informacji, obniżenie cen
biletów) na intensywny, ponad 60% wzrost przewozów pasażerskich.
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Streszczenie. Tatry są najliczniej odwiedzanymi górami w Polsce. Położony u stóp tych gór
powiat tatrzański boryka się z poważnymi problemami komunikacyjnymi. Biorąc pod uwagę podróże stałych mieszkańców powiatu oraz osób przyjezdnych, szacuje się, że ich łączna liczba w skali
roku przekracza 4 miliony. W artykule opisano stan transportu zbiorowego w powiecie w ujęciu
historycznym i współczesnym, bazującego przede wszystkim na niskopojemnych i mało wygodnych
busach. Podano propozycję stworzenia systemu turystycznej kolei dowozowej, łączącej centralne części
Zakopanego i Bukowiny Tatrzańskiej z większością punktów wyjściowych na szlaki turystyczne
w Tatrach. Przedstawiono główne założenia techniczne dla takiej kolei. Koncepcję poparto kilkoma
przykładami funkcjonujących rozwiązań zagranicznych.
Słowa kluczowe: kolej wąskotorowa, kolej turystyczna, koleje tatrzańskie, powiat tatrzański, Zakopane

1. Wstęp
Powiat tatrzański znajduje się w południowej części województwa małopolskiego. Jego siedzibą jest miasto Zakopane. Powiat obejmuje pięć gmin, posiada powierzchnię 471,62 km2. Obszar zamieszkuje blisko 68 tysięcy osób, z czego prawie
28 tysięcy to mieszkańcy miasta Zakopane [12].
Tradycyjnie głównymi zajęciami w powiecie było rolnictwo i pasterstwo. Aktualnie jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w regionie jest obsługa ruchu turystycznego. Znaczna część mieszkańców utrzymuje się z wynajmowania pokoi [10].
Szacuje się, że samo Zakopane odwiedza rocznie około 2 miliony przyjezdnych [8].
Zakopane zostało odkryte i rozpropagowane jako miejscowość o walorach turystycznych, wypoczynkowych i leczniczych przez dr Tytusa Chałubińskiego w drugiej połowie XIX wieku. Miasto szybko stało się modne, z roku na rok odnotowywano znaczny wzrost liczby przyjeżdżających gości. Długotrwały i uciążliwy
dojazd powozami konnymi z Krakowa do Zakopanego sprawiał, że coraz bardziej
1
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palącą potrzebą stało się doprowadzenie kolei do „stolicy Tatr”. Działania takie
podjęto pod koniec XIX wieku, uwieńczone oddaniem do użytku odcinka Kraków
– Chabówka w roku 1884. Brakującą część linii kolejowej na odcinku Chabówka – Zakopane wybudowano dopiero 15 lat później. Pierwszy pociąg dojechał do
Zakopanego 25.10.1899 r. Połączenie kolejowe Zakopanego z Krakowem do dnia
dzisiejszego pozostaje jedyną linią kolejową w powiecie tatrzańskim, jeśli nie liczyć
górskich kolejek linowych i linowo-terenowych.
2. Historia i teraźniejszość komunikacji zbiorowej w powiecie tatrzańskim
Przewozy pasażerskie w powiecie tatrzańskim były i są realizowane wyłącznie
różnymi formami komunikacji samochodowej. Początkowo jedynym przewoźnikiem, obsługującym przewozy zarówno lokalne, jak i długodystansowe, było
przedsiębiorstwo państwowe PKS. Istniejące rozkłady jazdy zawierały zbyt małą
liczbę kursów, szczególnie na najpopularniejszych turystycznie relacjach (Kuźnice, Morskie Oko, Dolina Kościeliska). Autobusy w sezonie były przepełnione do
granic możliwości, częste były przypadki pozostawiania znacznej liczby osób na
przystankach. PKS próbowało rozwiązywać problem zbyt dużego popytu przez
podstawianie autobusów „bis”, jednak w sezonach urlopowych było to rozwiązanie
niewystarczające.
Rosnąca z roku na rok wielka liczba osób odwiedzających Tatry i stały wysoki
popyt na krótkodystansowe przewozy w powiecie spowodował rozwój transportu
pasażerskiego prywatnymi busami, gdy tylko stało to się możliwe z punktu widzenia technicznego (możliwość zakupu pojazdów odpowiednich marek przez prywatnych właścicieli) oraz formalno-prawnego (zgoda władz na prowadzenie przewozów, wprowadzenie stosownych regulacji prawnych). W początkowym okresie,
czyli w czasach transformacji ustrojowej kraju i w pierwszych latach po niej, busy
koegzystowały z regularnymi liniami obsługiwanymi przez PKS, uzupełniając niewystarczającą ilościowo ofertę przewozową przewoźnika państwowego. Jednak
stopniowo przewozy busami całkowicie przejęły transport lokalny w powiecie na
najkrótszych dystansach (0–20 km), obsługując między innymi dowóz turystów
do wszystkich punktów wyjściowych na szlaki turystyczne w Tatry i wypierając
PKS z najatrakcyjniejszych turystycznie relacji, a potem także z relacji lokalnych,
wykorzystywanych głównie przez miejscowych mieszkańców.
Przez wiele lat cechą charakterystyczną przewozów busami był brak rozkładów
jazdy. Zaletą takiego funkcjonowania przewozów była bardzo wysoka elastyczność
i wrażliwość na popyt, który mógł wykazywać znaczne wahania na przykład w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych. Główną wadą tak zorganizowanej komunikacji była niepewność realizacji oferty przewozowej, zwłaszcza w okresach pomiędzy sezonami turystycznymi. Pasażer nie mógł być pewien
tego, czy pojazd pojawi się na przystanku, nie miał również orientacji, jak długo
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musi czekać na pojawienie się i odjazd busa. Inną wadą tej formy przewozów była
dążność prywatnych właścicieli pojazdów do uzyskiwania ich pełnego napełnienia
pasażerami. Wprawdzie w okresach sezonów turystycznych nie było na ogół z tym
problemu, lecz już w okresach pozasezonowych czas oczekiwania na napełnienie
pojazdu na przystankach początkowych mógł wynosić kilkadziesiąt minut lub czasem nawet ponad godzinę.
W drugiej dekadzie XXI wieku wprowadzono rozkłady jazdy komunikacji
lokalnej wykonywanej busami, co częściowo uporządkowało ofertę przewozową.
W praktyce jednak rozkłady jazdy są realizowane głównie w relacjach obsługujących miejscowości powiatu, gdzie można liczyć na stałą frekwencję mieszkańców.
Natomiast w relacjach obsługujących przeważnie ruch turystyczny, nadal stosowane są praktyki wykonywania przewozów w zależności od wielkości popytu, bez
respektowania godzin podanych w rozkładach jazdy. Trzeba jednak stwierdzić, że
liczba kursów ujętych w rozkładach jazdy, choć znacznie rozszerzona w stosunku
do dawniejszej oferty PKS, nadal nie zaspokaja popytu na przejazdy do najpopularniejszych turystycznie celów.
Począwszy od kwietnia 2016 roku miasto Zakopane rozpoczęło wdrażanie systemu miejskiej komunikacji autobusowej [9]. Zaprezentowane zostały schematy
docelowego układu sieci, z których wynika, że przewidziane jest uruchomienie
15 linii autobusowych. Aktualnie eksploatowane są dwie linie autobusowe, dwie
dalsze mają być uruchomione w niedalekiej przyszłości. Miejska komunikacja autobusowa ma docierać do niemal wszystkich osiedli miasta Zakopane. Stworzy
ona również możliwość dojazdu do dwóch ważnych punktów wyjściowych w góry:
Kuźnic i Doliny Strążyskiej. Niestety, w docelowej ofercie brak tak popularnych
celów podróży, jak np. Dolina Kościeliska, jednak w założeniach jest to system
transportowy obsługujący wyłącznie miasto Zakopane.
Przewozy w powiecie uzupełnia dalekobieżna komunikacja autobusowa. Są to
jednak głównie relacje wybiegające w kierunku północnym, a więc nie obsługujące
dowozów do pieszych tras turystycznych.
Działająca obecnie znaczna liczba prywatnych busów jest w stanie zaspokoić
wielkie zapotrzebowanie na przewozy do najpopularniejszych punktów wyjścia
w Tatry. Trzeba jednak zauważyć, że wzrost liczby potencjalnych użytkowników
komunikacji zbiorowej przyhamował dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej i rokroczne zwiększanie się liczby prywatnych samochodów osobowych wjeżdżających na teren powiatu. Tym samym pojawiają się problemy zatłoczenia komunikacyjnego, zwłaszcza na terenie miasta Zakopane, a także niedostatek miejsc
parkingowych, szczególnie dotkliwie odczuwalny w rejonie parkingów przed Morskim Okiem.
Podsumowując można stwierdzić, iż podejmowane są rozmaite działania, mające na celu poprawę standardu usług transportowych, jak również sprostanie
wyzwaniom przewiezienia występujących wielkich potoków podróżnych, jednak
działania te są niewystarczające. Istotną poprawę warunków podróży lokalnych
może przynieść zastosowanie wysokowydajnego środka transportu szynowego.
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3. Potencjalny popyt na transport zbiorowy w powiecie
Strukturę zamieszkania poszczególnych gmin powiatu przedstawiono w tab. 1.
Tabela. 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych gminach Powiatu Tatrzańskiego [12]
Gmina
Zakopane
Bukowina Tatrzańska
Poronin
Kościelisko
Biały Dunajec

Powierzchnia
[km2]
84,0
131,8
83,6
136,4
35,5

Liczba
mieszkańców
27 486
12 386
10 706
8 035
6 780

Zestawiając dane zamieszczone w tab. 1 z ofertą przewoźników działających na
terenie powiatu tatrzańskiego można stwierdzić, iż aktualna organizacja przewozów i liczba kursów samochodowej komunikacji zbiorowej w zasadzie zaspokaja
zapotrzebowanie stałych mieszkańców powiatu. Problemy komunikacyjne pojawiają się w związku z napływem olbrzymiej liczby turystów i wczasowiczów, ponad pięćdziesięciokrotnie przekraczającej w skali roku całkowitą liczbę osób miejscowych! Wynika stąd wniosek, że głównym klientem przewoźnika zbiorowego
w powiecie będzie turysta, a celami jego podróży będą miejsca atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie w regionie. Jak wiadomo, na całym obszarze Tatr istnieje
park narodowy, w którym obowiązuje zakaz poruszania się poza wyznaczonymi
szlakami turystycznymi, a za wstęp pobierana jest opłata. Zatem łatwo można
monitorować liczby turystów odwiedzających Tatry i na tej podstawie prognozować wielkości potoków podróżnych i zapotrzebowanie na transport. Liczby osób
wchodzących do Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozkładzie na poszczególne
bramki opłatowe przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2. Liczba osób odwiedzających Tatrzański Park Narodowy z rozdziałem na najpopularniejsze
miejsca wstępu [11]
Liczba sprzedanych biletów wstępu w roku
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Palenica Białczańska
624640 748245 690170 599381 722164 762986 850449
Dolina Kościeliska
426388 477265 500071 472458 447925 462849 515725
Kasprowy Wierch - kolejka
407526 462383 481139 442365 452339 497197 508937
Kuźnice (bez kolejki Kasprowy) 368108 430027 438534 441985 415482 450982 479646
Dolina Chochołowska i Lejowa
171427 199387 215609 209931 202533 211266 281069
Dolina Strążyska
165284 175569 175780 173714 171339 188621 203440
Ogółem (+pozostałe wejścia)
2750933 3081142 3135346 2942494 3088315 3348246 3683063
Miejsce wstępu

Z danych zamieszczonych w tab. 2 wynika, iż z roku na rok rośnie liczba osób
odwiedzających Tatrzański Park Narodowy. Przejściowy spadek liczby turystów
w roku 2013 był związany najprawdopodobniej z dużymi szkodami, jakie poczynił
w tym okresie wiatr halny oraz z czasowymi zamknięciami niektórych szlaków.
Jeżeli istniejący trend zostanie utrzymany, to po roku 2020 można spodziewać

KONCEPCJA ROZWOJU TRANSPORTU SZYNOWEGO W POWIECIE TATRZAŃSKIM

39

się przekroczenia liczby 4 milionów osób odwiedzających Tatry w przeciągu roku.
Istnieje kilka najpopularniejszych celów w TPN, które skupiają blisko 3/4 całości
ruchu turystycznego w Tatrach. Są to: Palenica Białczańska (Morskie Oko, Rysy
i inne cele), Kuźnice (kolej linowa Kasprowy Wierch, Giewont, Kalatówki, Orla
Perć i inne), Dolina Kościeliska i Dolina Chochołowska. Taką strukturę popularności poszczególnych miejsc potwierdza również liczba busów, kursująca do wymienionych celów.
Przedstawione w tab. 2 wielkości ruchu turystycznego wskazują, iż najbardziej zasadne byłoby zastosowanie maksymalnie wydajnego i jednocześnie możliwie ekologicznie „czystego” systemu transportowego. Takie wymagania spełnia
najlepiej transport szynowy. Rozważając koncepcję uruchomienia lokalnej kolei
turystycznej na terenie powiatu, należy mieć na uwadze przede wszystkim doprowadzenie kolei w pobliże wymienionych powyżej lokalizacji i połączyć je z centralną częścią Zakopanego oraz z Bukowiną Tatrzańską – drugim po Zakopanem
najliczniej odwiedzanym miejscem przez przyjezdnych.
4. Zagraniczne przykłady górskich kolei turystycznych
Rozważając koncepcję utworzenia systemu lokalnego transportu szynowego
na terenie powiatu, można przyjrzeć się rozwiązaniom stosowanym za granicą.
W Europie istnieje szereg górskich kolei turystycznych, szczególnie w krajach alpejskich. Cechą charakterystyczną kolei górskiej jest jej geometria dostosowana do
ekstremalnie trudnych warunków terenowych. Zwykle mamy do czynienia z koniecznością pokonywania na krótkim odcinku różnic wysokości kilkakrotnie przekraczających wielkości spotykane na sieci kolei konwencjonalnych. Taka sytuacja
wymusza na projektantach stosowanie możliwie największych pochyleń, bardzo
małych promieni łuków, a nierzadko rozwiązań niekonwencjonalnych. Ze względu
na znaczne pochylenia często stosowana jest szyna zębata.
W tab. 3 przedstawiono niektóre parametry techniczne kilku wybranych turystycznych kolei górskich funkcjonujących w Europie. Doboru dokonano ze względu na ich cechy szczególne lub na ekstremalne parametry techniczne. Pilatusbahn
jest koleją o największym na świecie pochyleniu podłużnym, Jungfraubahn jest
najwyżej położoną koleją w Europie, a Tramway du Mont Blanc obsługuje punkt
wyjścia na najpopularniejszą drogę prowadzącą na najwyższy szczyt Alp. Ciekawe rozwiązanie zastosowano na kolei Zugspitzbahn. Posiada ona dwa odcinki:
pierwszy o cechach kolei nizinnych lub podgórskich, a drugi typowo wysokogórski, z dużymi pochyleniami. Na stacji znajdującej się pomiędzy tymi odcinkami
występuje konieczność przesiadania się z konwencjonalnego zespołu trakcyjnego
o napędzie adhezyjnym do składu wyposażonego w lokomotywę dużej mocy przystosowaną do współpracy z torem z szyną zębatą.
Warto szczególną uwagę zwrócić na słowacką Tatrzańską Kolej Elektryczną,
która funkcjonuje w warunkach terenowych zbliżonych do proponowanego w ni-

40

Czaska M., Mazurkiewicz R.

niejszym artykule systemu kolei. Kolej ta jest podstawowym środkiem transportu
zbiorowego w Tatrach Wysokich. Należy też zauważyć, że po południowej stronie
Tatr w ogóle nie jest prowadzony przewóz pasażerów busami, natomiast regularna
komunikacja autobusowa na odcinkach kursowania kolei pełni rolę marginesową.
Tabela 3. Dane techniczne wybranych górskich kolei turystycznych
Długość
Szerokość
Deniwelacja
trasy
toru
[m]
[km]
[mm]

Kolej

Kraj

Zugspitzbahn

Niemcy

19,5

Tramway du
Mont Blanc

Francja

12,4

Pilatusbahn

Szwajcaria

4,6

Jungfraubahn Szwajcaria

9,3

Tatranské
elektrické
železnice

Słowacja

35,1

710 –
– 2600
590 –
– 2380
436 –
–2071
2061 –
– 3454
672 –
– 1350

1000
1000
800
1000
1000

Trakcja

Pochyle-nie maks.
[‰]

elektryczna,
zębata

250

elektryczna,
zębata
elektryczna,
zębata
elektryczna,
zębata
elektryczna

Prędkość
maksymalna
[km/h]
70
(odc.
adhezyjne)

250

15

480

9 - 12

250

12,5

60

60

5. Wstępna koncepcja lokalnej kolei turystyczno-dojazdowej dla Powiatu
Tatrzańskiego
Przedstawiona poniżej koncepcja kolei dojazdowej, funkcjonującej w Powiecie Tatrzańskim, opiera się na następujących założeniach ogólnych.
1) Kolej powinna przede wszystkim realizować przewozy turystów, dowożąc
ich do najpopularniejszych celów podróży, zgodnie z danymi zamieszczonymi w tab. 2.
2) Kolej powinna mieć jak najdogodniejsze skomunikowanie przestrzenne
z istniejącą stacją kolejową Zakopane, dworcem autobusowym oraz przystankami busów.
3) W miarę możliwości kolej powinna przebiegać w pobliżu osiedli i miejscowości powiatu, obsługując również podróże stałych mieszkańców, a także
turystów zakwaterowanych na pobyt poza Zakopanem.
4) Ze względu na bardzo trudne warunki terenowe możliwe jest zastosowanie innego rodzaju trakcji, niż stosowanej w konwencjonalnej kolei adhezyjnej, w szczególności trakcji zębatej.
Mając na względzie górski charakter terenu, założono, że projektowany system kolei będzie wąskotorowy, o szerokości toru wynoszącej 1000 mm. Wąski
prześwit toru jest charakterystyczny dla zagranicznych kolei o podobnym charakterze (tab. 3).
Wymagania techniczne dla kolei o szerokości toru 1000 mm są sprecyzowane
w rozporządzeniu [4] wraz ze zmianami [5]. Krajowe warunki techniczne nie
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zawierają jednak regulacji w zakresie trakcji zębatej. Na etapie koncepcji zdecydowano się na przyjęcie w tym zakresie normatywów zagranicznych, w szczególności wykorzystując szwajcarską normę [6].
Dla odcinków z ruchem adhezyjnym przyjęto następujące założenia techniczne:
− szerokość toru: 1000 mm,
− rodzaj trakcji: elektryczna,
− prędkość maksymalna: zasadniczo 60 km/h, w miarę możliwości terenowych 80 km/h,
− kategoria linii: I (przyjęta na podstawie zakładanej prędkości maksymalnej przekraczającej 40 km/h),
− ruch: wyłącznie pasażerski,
− liczba torów: 1,
− minimalne promienie łuków poziomych: na szlakach zasadniczo 200 m,
wyjątkowo 75 m, na stacjach i mijankach 300 m,
− maksymalne dopuszczalne pochylenie podłużne: na szlakach zasadniczo
30‰ wg [4], wyjątkowo 40‰ wg [6]; na stacjach i mijankach: zasadniczo 2,5‰, wyjątkowo 7‰,
− promienie łuków pionowych: 2000÷5000 m,
v2
− przechyłki wyznaczane zgodnie z zależnością: h = 6,3 ⋅ , gdzie: v – prędR
kość rzeczywista pociągów [km/h], R – promień łuku poziomego [m],
− maksymalna dopuszczalna przechyłka: zasadniczo 80 mm według [4],
wyjątkowo 105 mm według [6],
− minimalna długość rampy przechyłkowej: wynikająca z dopuszczalnego
pochylenia rampy 1:400 wg [4],
− minimalny rozstaw osiowy torów na stacjach i mijankach: 4,00 m,
− nawierzchnia: podsypkowa, szyny 49E1, podkłady stalowe Y, przytwierdzenia z łapką sprężystą; na odcinkach miejskich możliwe odcinki torowiska wbudowanego w jezdnię z nawierzchnią bezpodsypkową.
Ponadto przyjęto następujące założenia dla odcinków z trakcją zębatą (na
podstawie [6]):
− system zębaty: Abta dwulistwowy na stojaku,
− prędkość maksymalna: 40 km/h z ograniczeniami dla pochyleń przekraczających 140‰,
− minimalny promień łuku poziomego: 60 m,
− dopuszczalne pochylenie podłużne: 250‰,
− minimalny promień łuku pionowego: wklęsłego 300 m, wypukłego
400 m.
Biorąc pod uwagę najpopularniejsze generatory ruchu turystycznego w powiecie (por. tab. 2), zaproponowano wstępną koncepcję sieci lokalnej kolei dowozowej, obejmującej następujący układ tras:
− Zakopane PKP – Rondo – Kuźnice,
− Zakopane PKP – Rondo – Cyrhla – Wierch Poroniec – Palenica Białczańska (Morskie Oko),
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− Zakopane PKP – Rondo – Krzeptówki – Kiry (Dolina Kościeliska) – Siwa
Polana (Dolina Chochołowska), z możliwością dalszego przedłużenia w stronę Witowa,
− Zakopane PKP – Centrum – Pod Gubałówką – Sobczakówka, z możliwością połączenia z trasą Rondo – Kiry lub z przedłużeniem w stronę Kościeliska,
− Bukowina Tatrzańska – Wierch Poroniec.
Schematyczny układ tras wraz z naniesieniem projektowanych przystanków
przedstawiono na rys. 1. Liczba i rozmieszczenie przystanków ma charakter wstępny i konieczne jest przeprowadzenie dalszych analiz w celu zoptymalizowania ich
położenia.
Zaproponowany układ powyższych tras obsługuje przeważającą większość
punktów dostępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Trasa przebiegająca
w centrum miasta może również służyć jako dojazd do bardzo popularnego zakopiańskiego deptaku, jakim jest ulica Krupówki, a także doprowadzać w pobliże
dolnej stacji kolei linowo-terenowej na Gubałówkę. Stacja węzłowa w okolicach
Ronda Jana Pawła II znajduje się w niewielkiej odległości (kilkaset metrów) od
skoczni na Wielkiej Krokwi. Tym samym w dniach rozgrywania zawodów narciarskich kolej mogłaby stać się podstawowym środkiem transportu kibiców.

Rys. 1. Schematyczny przebieg tras i lokalizacja przystanków dla koncepcji tatrzańskiej kolei turystycznej. Liniami przerywanymi zaznaczono możliwości rozbudowy sieci w dalszych etapach

W pracy [1] wykonano projekt koncepcyjny dwóch tras: Zakopane PKP –
Kuźnice i Rondo – Palenica Białczańska. Dowiedziono, że w miejscowych warunkach terenowych zaprojektowanie kolei z zachowaniem zakładanych parametrów
technicznych, podanych powyżej, jest możliwe.
Najtrudniejszy technicznie okazał się odcinek Zakopane PKP – Kuźnice z powodu konieczności pokonania znacznej różnicy wysokości (prawie 200 metrów) przy
jednocześnie jego niewielkiej długości. Na tej trasie na niemal całej długości istnieje
konieczność zastosowania trakcji zębatej, gdyż na wielu odcinkach występuje maksymalne założone pochylenie 250‰. Ze względu na gęstą zabudowę miejską oraz
na potencjalną uciążliwość występowania szyny zębatej wbudowanej w jezdnię ulic,
proponuje się poprowadzić linię przez obszary słabiej zurbanizowane w okolicach
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Aquaparku na Antałówce. Przebiega ona również w sąsiedztwie bardzo ważnego
komunikacyjnie punktu w mieście, jakim jest Rondo Jana Pawła II.
Linie Zakopane – Palenica Białczańska i Zakopane – Siwa Woda, o ogólnym
przebiegu równoległym do układu grani tatrzańskich, charakteryzują się mniej
skomplikowanym profilem podłużnym. W przypadku linii do Palenicy Białczańskiej najtrudniejszym wyzwaniem projektowym jest odcinek od przystanku Zazadnia, wspinający się na grzbiet Wierchu Poroniec, a następnie stromo opadający
do Doliny Białki w okolicy Łysej Polany. Odcinek Rondo – Zazadnia przebiega
w terenie, którego ukształtowanie nie wymaga na ogół zastosowania szyny zębatej.
Przedłużenia sieci do Kościeliska oraz zamknięcie pętli Sobczakówka – Krzeptówki
mogą napotkać na spore problemy związane z profilem podłużnym i istniejącą zabudową. Jednak rozbudowa sieci o wspomniane odcinki może być bardzo korzystna dla
stałych mieszkańców zachodniej części Zakopanego i Kościeliska, znacznie ułatwiając
im dotarcie do centrum Zakopanego, szczególnie w warunkach zimowych.
Kwestia zastosowania trakcji zębatej lub wyłącznie napędu adhezyjnego wymaga przeprowadzenia bardziej szczegółowych analiz i wariantowania przebiegu
problematycznych odcinków.
6. Podsumowanie
Tatry są najliczniej odwiedzanymi górami w Polsce. Z roku na rok bite są kolejne rekordy liczby osób odwiedzających Tatrzański Park Narodowy. Biorąc pod
uwagę osoby, które przyjeżdżają na teren powiatu tatrzańskiego, ale nie wkraczają
na teren TPN, można mówić o liczbie podróży wykonywanych na terenie powiatu przez osoby przyjezdne przekraczającej 4 miliony rocznie. Istniejące systemy
komunikacji zbiorowej nie są w stanie uporać się z tak wielką liczbą podróżnych.
Problemy komunikacyjne rozwiązywane są przez przewozy busami. Wiele osób
korzysta wyłącznie z prywatnych samochodów osobowych. Istniejąca sytuacja
stwarza poważne problemy związane z kongestią, zanieczyszczeniem powietrza
spalinami, z miejscami parkingowymi, a także z niską jakością usług przewozowych oferowanych przez prywatnych przewoźników busami.
Rozwiązaniem, zarówno ilościowo, jak i jakościowo poprawiającym sytuację
transportową w powiecie może być budowa systemu lokalnej kolei turystycznej.
Doświadczenia słowackie po drugiej stronie Tatr pokazują, że w realiach występujących w regionie warunków terenowych możliwa jest realizacja takiej kolei i przy
odpowiedniej organizacji przewozów może stać się ona podstawowym środkiem
zbiorowego transportu pasażerskiego. Rozwiązania komunikacyjne stosowane
w krajach alpejskich pokazują, że kolej jest i powinna być podstawowym szkieletem transportowym, również, a może przede wszystkim, na obszarach górskich.
Przykładem może być choćby znana szwajcarska miejscowość turystyczna Zermatt, do której dostać się można wyłącznie koleją, natomiast ruch samochodowy
jest blokowany w niżej położonych miejscowościach.
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W pracy [1] pokazano możliwe warianty dwóch tras turystycznej kolei, prowadzących do najpopularniejszych punktów wejściowych do Tatrzańskiego Parku
Narodowego, zaproponowano również parametry techniczne takiej kolei. Koncepcje mają charakter wstępny, ale dowodzą technicznej możliwości realizacji takiej
kolei.
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Streszczenie. Nowoczesne technologie oceniane przez pryzmat wdrożenia w Polsce Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), składającego się z Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) i kolejowej radiołączności głosowej GSM-R. Budowa
interoperacyjnej infrastruktury kolejowej w kontekście wymagań europejskich. Doświadczenia
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jako organu bezpieczeństwa w zakresie realizacji inwestycji w pierwszej perspektywie finansowej UE. Analiza obecnych uwarunkowań, wady oraz zalety systemu ERTMS. Współistnienie na polskiej sieci kolejowej systemów klasy B (SHP) oraz
A (ERTMS). Kluczowe wyzwania w perspektywie najbliższych lat dla wyposażenia sieci bazowej
i kompleksowej w ERTMS. Zasady wyposażania pojazdów kolejowych w system ERTMS. Ocena
funkcjonowania systemu ERTMS w kontekście kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Słowa kluczowe: ERTMS, ETCS, sieć bazowa, interoperacyjność, Prezes UTK

1. Wprowadzenie
Ocenę systemów zarządzania w transporcie z perspektywy działań Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego należy odnieść do kilku aspektów. Po pierwsze należy wskazać na kompetencje Prezesa UTK w obszarze dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych i pojazdów kolejowych. Ten proces jest powiązany
z bezpośrednim udziałem krajowej władzy bezpieczeństwa w procesie realizacji
inwestycji, monitoringu inwestycji oraz działań nadzorczych w tym obszarze.
Rozwój rynku przewozów kolejowych w Polsce jest możliwy jedynie w ramach jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, obejmującego sieci kolejowe
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Elementem tego planu jest
strategia wdrażania interoperacyjności, która polega na usuwaniu barier technicznych oraz harmonizacji przepisów prawa poszczególnych państw członkowskich.
Ze względu na duże znaczenie ruchu międzynarodowego, szczególnie istotne jest,
aby polska sieć kolejowa była w jak największym stopniu interoperacyjna. Dzięki
temu nie tylko wzrośnie znaczenie Polski jako kraju tranzytowego między wschodnią i zachodnią Europą, ale także ograniczone będą bariery techniczne na sieciach
kolejowych wewnątrz granic UE. Interoperacyjność przyczynia się do budowania
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wspólnego rynku produktów i usług na rzecz kolei, a w długofalowej perspektywie
do wzrostu konkurencyjności kolei wobec innych gałęzi transportu.
Ogólne założenia dla krajowej strategii wdrażania interoperacyjności winny
być zgodne z:
– Białą Księgą Komisji Europejskiej „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” COM (2011) 144 wersja ostateczna
z dnia 28 marca 2011 r.),
– Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1315/2013
w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej (dalej rozporządzenie 1315/2013).
Obszar nowoczesnych technologii to przede wszystkim stan wdrożenia systemu Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ETCS i GSM-R)
w Polsce. Ten artykuł będzie skupiony właśnie na tej tematyce, odnosząc się do
aspektów prawnych wdrożenia systemu ERTMS, wad i zalet systemu, a także do
aktualnego stanu wdrożenia.
2. Budowa interoperacyjnej infrastruktury kolejowej
Budowa interoperacyjnej infrastruktury kolejowej to konieczność zapewnienia
pełnej interoperacyjności polskiej sieci kolejowej w szczególności w zakresie sieci
bazowej1 TEN-T do 2030 r., sieci kompleksowej2 TEN-T do 2050 r. oraz połączeń
transgranicznych.
Podsystem strukturalny uznaje się za w pełni interoperacyjny wówczas, gdy
został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z uwzględnieniem wymagań Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI), a następnie certyfikowany przez
jednostkę notyfikowaną i dopuszczony do eksploatacji przez Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego. A zatem, wdrażanie interoperacyjności jest procesem ściśle zintegrowanym z budową i modernizacją infrastruktury kolejowej.
Prace inwestycyjne realizowane w ramach pierwszej perspektywy finansowej UE cechowały się niskim stopniem spełnienia wymagań interoperacyjności.
W specyfikacjach przetargowych nie zawierano wymagań związanych z procesem
weryfikacji WE, prace projektowe były prowadzone bez uwzględnienia wymagań TSI, a procesy weryfikacji WE nierzadko były prowadzone zbyt późno. Do
Prezesa UTK zgłaszane były w większości odnowienia, czyli prace inwestycyjne
o mniejszym zakresie, dla których nie stosuje się wymagań interoperacyjności. Powszechnie stosowany był także podział modernizacji linii kolejowych na zadania
inwestycyjne o mniejszym zakresie, a następnie zgłaszanie ich jako odnowienia.
1
2

sieć bazowa została określona na mapach załącznika I rozporządzenia 1315/2013
sieć kompleksowa na mapach załącznika I rozporządzenia 1314/2013
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Podział inwestycji na mniejsze zadania realizowane przez różnych wykonawców to
także problemy z integracją wykonanych prac. Pojawiają się problemy z kompatybilnością urządzeń różnych dostawców oraz całych podsystemów, co należy wiązać
także ze stosowaniem rożnych wersji TSI dla tej samej linii kolejowej (poszczególne zadania lub etapy inwestycji rozłożone są na wiele lat).
Za znaczący problem należy również uznać brak wystarczającej wiedzy o wymaganiach interoperacyjności wśród firm budowlanych i dostawców urządzeń, na
których PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przerzuca odpowiedzialność za przeprowadzenie weryfikacji WE i uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.
Stopień skomplikowania przepisów i niezgodności pomiędzy prawem unijnym,
a przepisami zaimplementowanymi do prawa krajowego powodują dezorientację
podmiotów rynku.
Stosowanie wymagań zawartych w TSI dla podsystemów Infrastruktura, Energia i Sterowanie powinno być powszechne dla wszystkich inwestycji realizowanych
na polskiej sieci kolejowej. Stałą praktyką powinno być zatrudnianie jednostek
notyfikowanych do prowadzenia weryfikacji WE od wczesnych etapów projektowania. Nadzór jednostek powinien obejmować także realizację prac budowlanych
oraz etap odbiorów robót budowlanych.
Inwestorzy, a w szczególności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., powinni znać
i stale uwzględniać w ogłaszanych zamówieniach wymagania związane z interoperacyjnością. Jako podmiot o dużym potencjale merytorycznym PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. powinna zapewniać wsparcie projektantom w realizacji inwestycji
zgodnie z wymaganiami interoperacyjności. Projektanci oraz wykonawcy inwestycji powinni być przeszkoleni z praktycznego stosowania odpowiednich TSI.
Istotną rolę pełni Prezes UTK, którego działania informacyjno-nadzorcze mają
prowadzić do wzrostu świadomości i wiedzy zamawiających i wykonujących inwestycje infrastrukturalne. Prezes UTK powinien także stale monitorować spełnienie
wymagań związanych z interoperacyjnością na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz reagować w przypadku zagrożenia ich niespełnienia.
3. ERTMS – część przytorowa
Podstawowym wyzwaniem jest wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania
Ruchem Kolejowym (ERTMS) w Polsce, w perspektywie do 2020 r., zgodnie z założeniami dla sieci bazowej TEN-T i sieci kompleksowej TEN-T.
Obecna skala wdrożenia ERTMS w Polsce, składającego się z Europejskiego
Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) i kolejowej radiołączności głosowej GSM-R, odbiega w sposób znaczący od pierwotnie przyjętych założeń. W 2016 r. certyfikowano 5 inwestycji obejmujących system ERTMS:
– ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych nr 570 i nr 64 na odcinku
Psary – Kozłów (zjazd z Centralnej Magistrali Kolejowej w stronę Krakowa),
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– ERTMS/ETCS poziom 1 Limited Supervision na linii kolejowej nr 356 na
odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec,
– ERTMS/ETCS poziom 2 wraz z interfejsami do urządzeń sterowania ruchem
kolejowym oraz systemem ERTMS/GSM-R na odcinku Legnica – Bielawa
Dolna linii E30 wraz ze stacjami Legnica, Miłkowice, Chojnów, Okmiany,
Bolesławiec, Zebrzydowa, Węgliniec oraz Bielawa Dolna,
– ERTMS/GSM–R, wersja BSSV18 na linii kolejowej E30 na odcinku Legnica
– Wrocław – Opole,
– ERTMS/GSM-R na linii kolejowej nr 3 na odcinku Warszawa Gołąbki –
Kunowice (gr. państwa), linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Podskarbińska – Terespol (gr. państwa), linii kolejowej nr 11 na odcinku Skierniewice – Łowicz Główny, linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice – Łuków
(korytarz E20/CE20).
Wcześniej wydano zezwolenie dla ERTMS/ETCS poziomu 1 obejmuje całą linię kolejową nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa). Wszystkie wymienione odcinki należą do bazowej transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W efekcie
ruch kolejowy na poziomie 1 ETCS można prowadzić na 256 km linii kolejowych,
a na poziomie 2 ETCS - na 84 km. Obecnie realizowane są prace inwestycyjne,
dzięki którym na kolejnych 51 km linii kolejowych możliwe będzie prowadzenie
ruchu na poziomie 1 ETCS (w wersji z ograniczonym nadzorem) oraz 603 km na
poziomie 2 ETCS.
Wciąż filarem systemu sterowania ruchem kolejowym w Polsce jest system
klasy B (Samoczynne Hamowanie Pociągu – SHP - oraz radio działające w paśmie 150 MHz z funkcją Radio-stop). W system SHP wyposażona jest zdecydowana większość linii kolejowych w Polsce (ok. 16 tys. km), stanowi on również
obowiązkowe wyposażenie pojazdów trakcyjnych. W roku 2016 na sieci głównego zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce zabudowanych było 23 079 szt.
elektromagnesów SHP. Urządzenia SHP i czuwak aktywny mają swoje znaczące
ograniczenia, bowiem sprawdzają wyłącznie czujność maszynisty i nie eliminują
możliwych błędów popełnianych przez prowadzącego pociąg – np. przejechanie za
semafor wskazujący sygnał stój. Są to urządzenia proste i dlatego charakteryzują
się dużą niezawodnością działania. Urządzenia te nie wymagają regulacji. Usterkowość elektromagnesów torowych SHP w warunkach eksploatacyjnych w skali
rocznej jest bardzo niska i oscyluje w pobliżu 0,1%. System ten nie ma jednak
żadnego wpływu na przepustowość linii kolejowej.
Nowoczesny, europejski system sterowania ERTMS pozwalający osiągać prędkość powyżej 160 km/h, został wdrożony na 340 km liniach kolejowej w Polsce.
ERTMS jest systemem drogim, którego wdrożenie odbiega od przyjętych strategii
. Główną zaletą systemu ERTMS jest wpływ na zwiększenie przepustowości linii
kolejowych. W zależności od poziomu zastosowania systemu ETCS, maksymalną
przepustowość linii szacuje się jako 20 pociągów na godzinę (poziom 1) lub 24
pociągi na godzinę (poziom 2). Zastosowanie ERTMS wpływa na zmniejszenie
czasów jazdy na odcinkach – wprowadzenie ERTMS związane jest jednocześnie
z podniesieniem prędkości, szczególnie od prędkości powyżej 160 km/h. Trzeba też
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mieć na uwadze, że Polska dopiero buduje doświadczenie we wdrażaniu ERTMS,
zatem powszechne są problemy z kompatybilnością systemów montowanych na
infrastrukturze i pojazdach.
Założenia wynikające z rozporządzenia 1315/2013 nie zostały zrealizowane.
W tym kontekście również należy wskazać, że nie został wykonany polski Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarzadzania Ruchem Kolejowym
w Polsce z marca 2007 r.
4. ERTMS – część pokładowa
Równie istotnym aspektem wdrażania systemu ERTMS jest wyposażanie pojazdów w systemy ETCS i GSM-R. Dla zapewnienia właściwego współdziałania
pojazdu z infrastrukturą niezbędne jest zastosowanie jednolitych wymagań. W zakresie systemów sterowania klasy A wymagania te zostały określone w TSI dla
podsystemu Sterowanie. TSI ta wskazuje dwa możliwe do zastosowania zestawy
specyfikacji – dla wersji systemu baseline 2 (wersja wzorca 2.3.0.) i baseline 3 (wersja wzorca 3.4.0). Ważnym krokiem w zakresie wdrażania ERTMS jest wprowadzony w TSI dla podsystemu Sterowanie obowiązek wyposażania w ETCS wszystkich nowych pojazdów dopuszczanych po raz pierwszy do eksploatacji na terenie
UE. Wymóg ten nie ma zastosowania jedynie w odniesieniu do kilku przypadków
dotyczących: pojazdów specjalnych, lokomotyw manewrowych oraz pojazdów nieprzeznaczonych do przewozu na liniach dużych prędkości, które są przeznaczone
wyłącznie do przewozów krajowych prowadzonych poza korytarzami sieci bazowej lub przewozów transgranicznych niewchodzących w zakres sieci TEN-T, tj.
przewozów do pierwszej stacji w państwie sąsiadującym lub do pierwszej stacji,
na której istnieją połączenia w głąb państwa sąsiadującego. Obowiązek montażu
ETCS obejmuje ponadto pojazdy dużych prędkości (w myśl krajowych regulacji
będą to pojazdy z prędkością maksymalną większą niż 160 km/h) podlegające modernizacji lub odnowieniu (w tym przy instalowaniu jakichkolwiek nowych części
podsystemu Sterowanie w zakresie kontroli pociągu). Dodatkowo istotne jest, że
od 1 stycznia 2019 r. obowiązek montażu ETCS zostanie zmodyfikowany poprzez
wprowadzenie obostrzenia, zgodnie z którym system ten będzie musiał być zgodny w nowych pojazdach z zestawem specyfikacji dla baseline 3.
Według danych na koniec 2016 roku, polscy przewoźnicy wyposażyli w system ETCS 118 pojazdów kolejowych. Zdecydowaną większość stanowią zespoły
trakcyjne – 91 pojazdów. Przeważają pojazdy nowe; doposażenie pojazdu już dopuszczonego do eksploatacji w system ETCS, to zaledwie nieco ponad 9% ogólnej
liczby pojazdów (11 pojazdów). Ponad połowa pojazdów (75 sztuk) została wyposażona jedynie w urządzenia ETCS poziomu 1. Pozostałe pojazdy (43) to jednostki wyposażone w ETCS poziomu 1 i 2. Na montaż ETCS częściej decydowali
się przewoźnicy pasażerscy – 82% wszystkich pojazdów wyposażonych w system
sterowania klasy A.
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Czynnikami wpływającymi na wzrost liczby nowych pojazdów wyposażonych
w urządzenia pokładowe klasy A (ETCS i GSM-R) będzie niewątpliwie rozszerzenie obowiązku montażu tych systemów we wszystkich nowych pojazdach (regulacje wprowadzono w nowej TSI dotyczącej tego podsystemu). Montaż ETCS stanowi również warunek zwiększenia atrakcyjności przewoźników, w szczególności
eksploatujących pojazdy z prędkościami powyżej 130 km/h. Zamontowane urządzenia ETCS na pojeździe umożliwiają realizację przewozów z prędkościami przekraczającymi 160 km/h oraz rezygnację z dwuosobowej obsady trakcyjnej na pojeździe wykorzystywanym powyżej prędkości 130 km/h. W pierwszym przypadku
przekłada się to na skrócenie czasu przejazdu, w drugim zaś otwiera drogę do
efektywniejszego rozplanowania czasu pracy maszynistów. Dotyczy to w głównej
mierze przewozów pasażerskich. Pojazdy towarowe nie są bowiem eksploatowane
z takimi prędkościami (maksymalnie do 120 km/h). Dla tych pojazdów montaż
ETCS zwiększa poziom dostępności do sieci położonych w sąsiednich państwach
członkowskich UE.
Na niskie tempo wzrostu liczby pojazdów wyposażonych w ETCS wpływa
niewątpliwie wysoki koszt wyposażenia w urządzenia sterowania i łączności klasy
A. Dwu- lub trzy-krotnie wyższy jest koszt doposażenia pojazdu już istniejącego
od dodatkowego kosztu montażu urządzeń w nowozamawianym pojeździe. Kolejnym czynnikiem, niemniej istotnym, jest fakt, że znaczna część sieci nie jest
wyposażona w ETCS, przez co system ten może być postrzegany przez przewoźników jako system dodatkowy, którego stosowanie nie jest konieczne w najbliższej
przyszłości, ponieważ większość linii, w okresie przejściowym, wyposażona będzie
nadal w jeden lub więcej tradycyjnych systemów.
Wydaje się, że najistotniejszym problemem we wdrażaniu systemu ERTMS
jest brak koordynacji działań wdrożeniowych pomiędzy zarządcą infrastruktury
a przewoźnikami kolejowymi. Powyższe zagadnienie nabierze szczególnego znaczenia w momencie wdrażania zestawu specyfikacji dla baseline 3.
5. Wyzwania
Kluczowe wyzwania wiążą się z odpowiednim wyposażaniem korytarzy sieci bazowej w system ERTMS oraz zapewnieniem odpowiedniego tempa wzrostu
liczby pojazdów wyposażonych w systemy sterowania i sygnalizacji klasy A. To
zarówno kwestia odpowiedniego tempa realizacji inwestycji, jak też adekwatnego
wykorzystania środków unijnych.
Powyższe wymaga podjęcia szeregu kluczowych działań:
– Realizacja inwestycji kolejowych w zakresie ERTMS zgodnie z założeniami
dla wyposażenia korytarzy sieci bazowej w system ERTMS oraz wprowadzenie go do użytku w tych korytarzach, zgodnie z terminami określonych
w załączniku I do rozporządzenia 2017/6, w tym w stacjach i węzłach kolejowych;
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– Realizacja inwestycji kolejowych w zakresie systemu ERTMS nakierowana
na rozwój transportu intermodalnego (realizacja inwestycji o wysokim znaczeniu dla przewozów towarowych, poprawy dostępu do portów, eliminacja
wąskich gardeł, poprawa przepustowości kluczowych odcinków dla transportu intermodalnego);
– Wdrożenie nowych urządzeń przytorowych ERTMS, zgodnie z najnowszym
zestawem specyfikacji, o którym mowa w załączniku A do rozporządzenia
2016/919, tj. wdrożenie wersji baseline 3.4.0;
– Wykorzystanie unijnych środków dla wyposażenia systemu ERTMS z programu „Łącząc Europę” (CEF);
– Stworzenie podstaw do rozwoju kolei dużych prędkości zgodnie z założeniami dla sieci bazowej określonymi w rozporządzeniu 1315/2013;
– Wdrożenie postanowień IV pakietu kolejowego filaru technicznego w kontekście stosowania procesów preautoryzacji ERTMS;
– Współpraca polskiego zarządcy infrastruktury z zarządcami państw sąsiednich, dążąca do wyposażenia i oddania ERTMS do eksploatacji jednocześnie
na odcinkach transgranicznych, w technicznie spójny sposób.
Należy pamiętać, że wdrożenie nowych urządzeń przytorowych ERTMS, zgodnie z najnowszym zestawem specyfikacji – baseline 3 (wersja wzorca 3.4.0) musi
odbyć się przy zapewnieniu, by przewoźnicy kolejowi nie utracili możliwości eksploatacji swoich pojazdów na tych liniach z uwagi na niezgodność w wersji wzorca.
O ile w przypadku części pokładowej każdorazowo mamy do czynienia z zapewnieniem zgodności wstecznej – pojazdy wyposażone w ETCS baseline 3 muszą
zapewniać możliwość współpracy z urządzeniami przytorowymi baseline 2 i 3,
o tyle współpraca urządzeń przytorowych zgodnych z baseline 3 z urządzeniami
pokładowymi baseline 2 nie jest zapewniona.
Jednym z kluczowych obszarów dla rozwoju infrastruktury kolejowej jest
utworzenie sieci bazowej i sieci kompleksowej składających się na transeuropejską
sieć transportową (TEN-T). Założenie podstawowe dla rozwoju sieci TEN-T to
wyposażenie korytarzy sieci bazowej i kompleksowej w system ERTMS. Zaś powstanie nowej sieci bazowej umożliwi usunięcie wąskich gardeł, modernizację infrastruktury i usprawnienie transgranicznej działalności przewozowej na potrzeby
pasażerów i przedsiębiorstw w całej UE.
Sieć bazowa i kompleksowa zostały zdefiniowane w rozporządzeniu 1315/2013.
Korytarze sieci bazowej zostały określone w rozporządzeniu 1316/2013. Zaś najnowsza strategia wyposażenia korytarzy sieci bazowej i kompleksowej w system
ERTMS zawarta jest w rozporządzeniu 2016/7.
Przede wszystkim założenia określone w rozporządzeniu 2016/7 to konieczność
wyposażenia do 2018 r. w ERTMS:
– w ramach korytarza Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie odcinka Gdynia
– Gdańsk – Tczew – Działdowo – Warszawa – Grodzisk Mazowiecki oraz
przygotowania do wyposażenia do 2023 r. odcinków do Świnoujścia, Opola,
Wrocławia, Poznania i Kędzierzyna Koźla;
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– w ramach korytarza Morze Bałtyckie – Morze Północne odcinka Warszawa – Grodzisk Mazowiecki oraz przygotowania do wyposażenia do 2023 r.
odcinków do Poznania i Łodzi.
Powinno być to połączone z wyposażaniem w pierwszej kolejności odcinków
kluczowych dla transportu intermodalnego oraz poprawą przepustowości polskich
portów w Gdyni czy Świnoujściu.
Środki unijne ściśle dedykowane na rzecz rozwoju ERTMS są finansowane
z instrumentu CEF. Dostępna pula środków na inwestycje w sektorze transportu wynosi ponad 24 mld EUR, z czego 11,3 mld EUR przenosi się z Funduszu
Spójności3. Na sam system ERTMS przewidzianych jest 20 mln EUR. Środki są
rozdysponowane w ramach konkursów CEF. Finansowane są inwestycje wskazane
w ramach Programu Wieloletniego oraz Programu Rocznego. W ramach Programu
Wieloletniego cel finansowy 1 priorytet 4 stanowi ERTMS. W zakresie wdrożenia
ERTMS środki przeznaczone są na następujące projekty:
– zabudowy urządzeń przytorowych i ETCS (baseline 2 lub baseline 3) i GSM-R w szczególności:
o odcinki sieci należących do Korytarzy Sieci Bazowej,
o modernizacja linii w celu rozwiązania problemów z kompatybilnością
lub problemów z zakłóceniami systemu GSM-R,
o wdrożenie systemu ERTMS baseline 3,
o studia w celu przyśpieszenia wdrożenia projektów ERTMS w ramach
Korytarzy oraz połączeń z portami i terminalami;
– zabudowy urządzeń pokładowych (OBU) ETCS zgodnych z baseline 3 na
używanych pojazdach;
– przyśpieszenia i uproszczenia dopuszczenia do eksploatacji infrastrukturalnych i pokładowych komponentów ERTMS;
– szkolenia ekspertów, menadżerów projektów, dyżurnych ruchu, maszynistów i innego personelu z zakresu ERTMS;
– działań zapewniające stabilność specyfikacji ERTMS;
– studiów dot. kwestii zasad ruchu w obszarach trans-granicznych.
Na zwiększenie spójności w tempie wdrożenia systemu ERTMS w części przytorowej i części pokładowej może dodatkowo wpłynąć zmiana legislacyjna polegająca na wprowadzeniu do krajowego systemu prawnego dodatkowego wyłączenia
obowiązku montażu systemu ETCS na nowych pojazdach przeznaczonych wyłącznie do przewozów krajowych, gdy obszar eksploatacji tych pojazdów obejmuje
mniej niż 150 km odcinka obecnie wyposażonego w ETCS, lub który ma zostać
wyposażony w ETCS w ciągu 5 lat od daty wydania zezwolenia dla takiego pojazdu. TSI Sterowanie przewiduje możliwość wprowadzenia takiego zwolnienia przez
państwa członkowskie UE, jednak do tego niezbędne będzie podjęcie inicjatywy
ustawodawczej przyznającej Prezesowi UTK kompetencje do podejmowania stosownych decyzji w tym aspekcie.
3 Dane ze strony internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/
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Streszczenie. W artykule przedstawiono próbę wykonania analizy porównawczej oraz oceny elementów monitorowego zobrazowania na wybranym, rzeczywistym stanowisku sterowania
i kierowania ruchem kolejowym obsługiwanym przez dyżurnego ruchu wykorzystującego pulpit
elektroniczny, w ujęciu ergonomicznym. Badanie własne przeprowadzono na rzeczywistym systemie,
realizującym zobrazowanie zgodnie z wytycznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Analizie poddano monitorowe zobrazowanie stanowiące interfejs do systemów sterowania i kierowania ruchem
kilku firm produkujących dla potrzeb PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wyniki przeprowadzonych
badań oraz wyciągnięte na ich podstawie wnioski potwierdzają osiągnięcie przyjętych celów badawczych i są podstawą do dalszego analizowania tematu poruszonego w artykule.
Słowa kluczowe: analiza, ergonomia, interfejs, sterowanie i kierowanie ruchem kolejowym,
zobrazowanie

1. Wstęp
Obserwując stanowiska pracy dyżurnych ruchu można zauważyć, że podlegają one przemianom, wynikającym z rozwoju techniki. Pozwala to na zwiększenie automatyzacji procesów sterowania i kierowania ruchem kolejowym. Wpływa bezpośrednio na rodzaj i charakter wykonywanych przez operatora działań,
a także ilość prezentowanych na jednym stanowisku informacji. W nowoczesnych systemach zautomatyzowanych praca operatora sprowadza się głównie
do nadzorowania poprawności realizowanych przebiegów oraz podejmowania
działań w sytuacjach awaryjnych lub niebezpiecznych. Realizacja tych zadań jest
pracą pod presją, wymagającą ciągłego skupienia i dużej koncentracji operatora systemu. Istotne jest, aby system i warunki pracy były w jak największym
1
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stopniu dostosowane do potrzeb człowieka tak, aby zminimalizować czynnik
zawodności.
Obciążenie pracą jest ważnym czynnikiem wpływającym na niezawodność działań operatora. Na podejmowanie poprawnych decyzji wpływa zarówno zmęczenie
fizyczne, jak i psychiczne. Im mniejsze jest obciążenie pracą, tym proces zmęczenia
postępuje wolniej. Każde dodatkowe zadanie dla operatora powoduje zwiększenie
obciążenia pracą, a co za tym idzie prowadzi do wzrostu znużenia i może doprowadzić do spowodowania sytuacji niebezpiecznej. Ważne jest takie zaprojektowanie
i wykonanie stanowiska operatora, aby dostarczane informacje z interfejsu graficznego były jednoznaczne i nie powodowały nadmiernego obciążenia pracą.
Prawidłowe dobranie poziomów luminancji monitorów i odwzorowanie barw
graficznego interfejsu pełni istotną rolę przy podejmowaniu poprawnych decyzji
przez operatora.
2. Komputerowe systemy sterowania i kierowania ruchem kolejowym
Stale rosnące potrzeby oraz wymagania doprowadziły do udoskonalenia systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym. Przez wiele lat systemy te
zmieniły się z mechanicznych, przez elektrotechniczne, następnie przekaźnikowe, w hybrydowe i komputerowe. Wspólną i nadrzędną cechą wszystkich wyżej wymienionych typów systemów sterowania jest zapewnienie bezpieczeństwa
oraz sprawności ruchu kolejowego. Ciągły rozwój techniki pozwala na skrócenie
czasu przejazdu pociągu na danym odcinku linii kolejowej, zapewnia bezpieczne
działanie urządzeń na przejazdach kolejowych oraz zmniejsza czas wykonywania
czynności nastawczych. Wpływa również na ograniczenie kosztów pracy przy jednoczesnym wzroście wydajności pracownika.
W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa w komputerowych systemach sterowania i kierowania ruchem kolejowym stosuje się [1]: nadmiarowość
sprzętową, zróżnicowanie programów sterujących, synchronizację pracy kanałów
sterujących, testy poprawności działania modułów i urządzeń w czasie rzeczywistym.
Warto zwrócić uwagę na modułową strukturę komputerowych systemów sterowania i kierowania ruchem. Tego typu forma umożliwia łatwe dostosowywanie
mechanizmów do zmieniającej się liczby obiektów, które podlegają ich
oddziaływaniu. Systemy sterowania i kierowania ruchem składają się z trzech
podstawowych bloków funkcjonalnych: kontroli dyspozytorskiej, zdalnego
sterowania oraz przekazywania informacji o pojazdach [1]. Wyżej wymienione
elementy mogą funkcjonować pojedynczo lub tworzyć jedną spójną całość w połączeniu z innymi.
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3. Badania rozkładu luminancji i natężenia oświetlenia na realnym stanowisku sterowania i kierowania ruchem kolejowym
3.1. Opis stanowiska, na którym odbywało się badanie
Badania natężenia oświetlenia na blatach stanowiska sterowania i kierowania ruchem kolejowym oraz rozkładu luminancji w warstwie graficznego interfejsu użytkownika systemów znajdujących się na stanowisku operatorskim
odbyły się w warunkach rzeczywistych.
Lokalne Centrum Sterowania jest miejscem, z którego docelowo będzie
prowadzony ruch na czterech stacjach. Aktualnie do użytku została oddana
tylko jedna stacja. W LCS znajdują się trzy stanowiska: stanowisko dyżurnego ruchu, identyczne stanowisko rezerwowe, a także stanowisko dyspozytora
ruchu, które w niewielkim stopniu różni się od stanowiska dyżurnego. Każde
stanowisko składa się z kilku różnych podsystemów, które wspólnie tworzą
jeden spójny system sterowania i kierowania ruchem kolejowym.
Stanowiska 1 i 3 są zbudowane z trzech rzędów monitorów. W pierwszym,
najniżej usytuowanym rzędzie znajdują się cztery monitory firmy Dell, na
których przedstawiono obrazy poglądowe poszczególnych stacji. Całość zobrazowania stanowi interfejs systemu zdalnego sterowania. W drugim rzędzie umieszczono pięć monitorów, po jednym monitorze firmy Neovo i HP
oraz trzy monitory firmy Dell. W trzecim najwyższym rzędzie zamocowano
monitor systemu detekcji stanów awaryjnych taboru DSAT, który służy do
wykrywania stanów niesprawności taboru kolejowego. Dodatkowo w górnym
rzędzie stanowiska umieszczono monitory, na których wyświetlane są informacje odnośnie urządzeń zdalnej kontroli samoczynnej sygnalizacji przejazdowej
oraz monitory telewizji przemysłowej podglądu sytuacji ruchowej w strefie
przejazdu w poziomie szyn.
Stanowisko 2, podobnie jak stanowiska 1 i 3, zbudowane jest z trzech rzędów monitorów, jednak ich układ i przeznaczenie są trochę inne. W najniższym rzędzie znajdują się cztery monitory firmy Dell, na których przedstawiono zobrazowanie poszczególnych stacji. W drugim rzędzie umieszczono cztery
monitory, po jednym firmy HP i IIyama oraz dwa firmy Dell.
Na stanowiskach sterowania i kierowania ruchem kolejowym w Lokalnym
Centrum Sterowania wykorzystano osiem różnych rodzajów monitorów. Po
porównaniu jedynie wybranych parametrów monitorów można stwierdzić, że
różnią się one od siebie, co może wpływać na pracę dyżurnego ruchu.
Podstawowe oświetlenie pomieszczenia zostało zaprojektowane i wykonane
zgodnie z zaleceniami, które zawarte są w PN-EN 12464-1 [4]. W pomieszczeniu nie przewidziano możliwości płynnej regulacji natężenia oświetlenia na
poszczególnych płaszczyznach roboczych.
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3.2. Wyniki analizy rozkładu luminancji
Pomiary rozkładu luminancji przeprowadzono na rzeczywistym stanowisku
sterowania i kierowania ruchem kolejowym w trakcie normalnej pracy Lokalnego
Centrum Sterowania. Do warunków środowiskowych, które zostały zastane na
miejscu nie zostały wprowadzone żadne zmiany, organizacja przestrzenna stanowiska również pozostała bez zmian. Dzięki temu uzyskano rozkład luminancji, jaki
występuje w trakcie realizacji zadań roboczych.
Podczas realizacji pomiarów wykorzystano miernik barwy i luminancji, pozwalający na jednoczesne wykonywanie pomiarów wyżej wymienionych wielkości.
Badanie rozkładu luminancji przeprowadzono na dwóch stanowiskach – Stanowisko 1 i Stanowisko 3, na monitorach firmy Dell oznaczonych numerami 1.4
i 3.4.
Pomiary wykonywano w porze zimowej od godziny 16:15 do godziny 17:50
przy świetle naturalnym i oświetleniu miejscowym włączonym w trzech punktach oraz całkowicie wyłączonym oświetleniu górnym. Mierzono zarówno luminancję, jak i współrzędne trójchromatyczne każdego ze stosowanych w zobrazowaniu kolorów: czerwonego, szarego, żółtego, różowego, zielonego, białego,
ciemnoczerwonego i czarnego. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono
wartości średnie mierzonych parametrów dla wszystkich kolorów oraz narysowano wykresy trójchromatyczne dla ich wartości średnich i odniesiono do wymagań
przestrzeni barwnej prezentując wyniki w odniesieniu do określonych gamutów
barwnych.
Analizując otrzymane wykresy trójchromatyczne poszczególnych kolorów
stwierdzono, że kolory czerwony, szary, różowy i biały znajdują się w odpowiednich
obszarach, a wyniki pomiarów są bardzo podobne. Kolory żółty, zielony, ciemnoczerwony i czarny wykraczają poza obszary lub znajdują się w zupełnie innych
niż powinny. W przypadku koloru zielonego, na siedem wykonanych pomiarów,
tylko jeden znalazł się w odpowiadającym mu obszarze, pozostałe sześć pomiarów
wykazało punkty, które znajdują się na obszarze koloru czerwonego. Podobnie
w przypadku koloru żółtego, na siedem wykonanych pomiarów, ani jeden nie znalazł się w prawidłowym obszarze, a jeden z pomiarów znalazł się poza zakresem
wykresu trójchromatycznego. Kolory czarny i ciemnoczerwony również wykraczają z odpowiadających im obszarów, dodatkowo poszczególne punkty są w dość dużym stopniu rozrzucone po wykresie trójchromatycznym. Powyższe sytuacje mogą
być spowodowane nieodpowiednią kalibracją monitora. Kolejnym czynnikiem,
który mógł doprowadzić do opisanych przypadków są zmiany ustawień monitorów. Każdy dyżurny ruchu może sam regulować ustawienia jasności, temperatury
barwowej i kontrastów na swoim stanowisku. Ciągłe zmiany prowadzą do rozregulowania monitora. Należy również zwrócić uwagę na zużycie podświetlenia
monitora, które z czasem słabnie i daje coraz cieplejsze światło, co prowadzi do
przekłamań w odbiorze kolorów.
Opisane powyżej odstępstwa mogą być wynikiem nieprawidłowych ustawień
monitora, a także braku kalibracji. Te zaniedbania mogą skutkować przekłamy-

57

ANALIZA PORÓWNAWCZA I OCENA ELEMENTÓW MONITOROWEGO...

waniem kolorów, następstwem czego mogą być błędne odczyty przesyłanych informacji. Mają one także wpływ na zwiększenie zmęczenia narządu wzroku dyżurnego ruchu pracującego na komputerowym stanowisku sterowania i kierowania
ruchem.
W tab. 1 zawarto wartości średnie wyników pomiarów otrzymanych w czasie
badania na stanowisku 1 na monitorze 1.4. Interpretując otrzymane wartości oraz
powstały na ich podstawie wykres trójchromatyczny zauważono, że żółty (3) i zielony (5) znajdują się w nieodpowiednich obszarach. Pozostałe wartości średnie są
w prawidłowych dla siebie obszarach.
Tabela 1. Wartości średnie wyników pomiarów otrzymanych na stanowisku 1 na monitorze 1.4 firmy Dell
Numer
pomiaru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Luminancja

Wartość X

Wartość Y

Opis pola pomiarowego

43,99
38,35
151,29
55,05
59,82
200,64
10,01
0,58

0,6823
0,3155
0,4214
0,3603
0,6001
0,3085
0,6100
0,2809

0,3109
0,3109
0,5271
0,1504
0,3697
0,3247
0,3020
0,2848

Czerwony
Szary
Żółty
Różowy
Zielony
Biały
Ciemnoczerwony
Czarny

Rys. 1. Wykres trójchromatyczny wartości średnich dla monitora 1.4.
Źródło: opracowanie własne
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W poniższej tab. 2 zawarto wartości średnie wyników pomiarów otrzymanych
w czasie badania na stanowisku 3 na monitorze 3.4. Dokonując interpretacji otrzymanych wartości oraz powstały na ich podstawie wykres trójchromatyczny zauważono, że kolory czerwony (1), żółty (3) i biały (6) znajdują się w nieodpowiednich
obszarach. Pozostałe wartości średnie badanych kolorów są w prawidłowych dla
siebie miejscach.
Tabela 2. Wartości średnie wyników pomiarów otrzymanych na stanowisku 3 na monitorze 3.4 firmy Dell
Numer
pomiaru

Luminancja

Wartość X

Wartość Y

Opis pola pomiarowego

1.

18,09

0,6857

0,2868

Czerwony
Szary

2.

16,89

0,2980

0,3314

3.

74,25

0,4248

0,5368

Żółty

4.

24,78

0,4083

0,1763

Różowy
Zielony

5.

52,27

0,1572

0,7834

6.

78,27

0,3258

0,3704

Biały

7.

4,18

0,6340

0,3092

Ciemnoczerwony

8.

0,14

0,2839

0,2933

Czarny

Rys. 2. Wykres trójchromatyczny wartości średnich dla monitora 3.4
Źródło: opracowanie własne
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Po przeprowadzeniu badań metodą punktową dokonano analiz rozkładu luminancji dla wybranych stanowisk i monitorów w różnych warunkach oświetleniowych. Analizowano wartości luminancji pojedynczych obszarów pracy wzrokowej
w obrębie zobrazowania monitorowego na całym stanowisku, a także luminancję
poszczególnych elementów graficznego interfejsu w zależności od pełnionej w zobrazowaniu funkcji.
Poniżej przedstawiono wyniki, które odnoszą się do całego stanowiska 1, przy
świetle naturalnym. Wartością analizowaną jest luminancja poszczególnych obszarów pracy wzrokowej w obrębie zobrazowania monitorowego na całym stanowisku
1 przy oświetleniu naturalnym. Wyniki przeprowadzonej analizy uporządkowano
w następujący sposób:
• surowe zdjęcie analizowanego obszaru w formacie .R2,
• zdjęcie rozkładu luminancji w skali logarytmicznej z zaznaczonymi obszarami analizy oraz ze skalą odniesienia,
• definicje poszczególnych obszarów analizy,
• raport zestawiający najistotniejsze wartości dla badanych obszarów analizy,
• wykres wartości średniej luminancji dla poszczególnych obszarów.

Rys. 3. Analizowany obszar – całe stanowisko 1 przy oświetleniu naturalnym
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 4. Obszar rozkładu luminancji z naniesionymi obszarami analizy
Źródło: opracowanie własne

Definicja analizowanych obszarów:
• obszar 1 – DSAT, luminancja średnia obszaru = 21,09 [cd/m2],
• obszar 2 – Elektryczne Ogrzewanie Rozjazdów (EOR), luminancja średnia
obszaru = 30,06 [cd/m2],
• obszar 3 – System Łączności Kolejowej, luminancja średnia obszaru
= 7,035 [cd/m2],
• obszar 4 – Radiołączność, luminancja średnia obszaru = 31,99 [cd/m2],
• obszar 5 – System Wspomagania Dyżurnego Ruchu (SEPE), luminancja
średnia obszaru = 23,21 [cd/m2],
• obszar 6 – luminancja średnia obszaru = 46,9 [cd/m2],
• obszar 7 – Zdarzenia i alarmy, luminancja średnia obszaru = 16,51 [cd/m2],
• obszar 8, obszar 9 – ERP – 7, luminancja średnia obszarów = 2,75 [cd/m2],
• obszar 10, obszar 11, obszar 12 – zobrazowanie stacji, luminancja średnia
obszarów = 3,53 [cd/m2].
Luminancja średnia obszarów w najwyższym rzędzie stanowiska dyżurnego ruchu (obszary 1, 5, 8, 9) = 12,45 [cd/m2],
Luminancja średnia obszarów w środkowym rzędzie stanowiska dyżurnego ruchu (obszary 2, 3, 4, 6, 7) = 25,61 [cd/m2],
Luminancja średnia obszarów w najniższym rzędzie stanowiska dyżurnego ruchu (obszary 10, 11, 12) = 3,53 [cd/m2].
Zbadano stosunek dla wybranych luminancji ekranów na stanowisku 1 dyżurnego ruchu, przy oświetleniu naturalnym, wyniki przedstawiono w poniższej tab. 3.
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Rys. 5. Raport do analizy
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Wykres średniej luminancji dla poszczególnych analizowanych obszarów
Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Stosunek luminancji dla kolejnych obszarów pracy wzrokowej na stanowisku 1 dyżurnego
ruchu przy oświetleniu naturalnym
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Zgodnie z założeniami, jako maksymalny stosunek luminancji kolejnych obszarów pracy wzrokowej, który nie powoduje dyskomfortu w czasie jej wykonywania, przyjmuje się stosunek 1:10. Warunek nie został spełniony w żadnym
z powyżej analizowanych przypadków.
Analizując powyższe wyniki ze stanowiska 1 (przy naturalnym oświetleniu)
stwierdzono, że najwyższa luminancja występuje na obszarze 6, zaś najniższa na
obszarze 9. Różnica luminancji tych obszarów wynosi 44,97 [cd/m2]. Luminancja
obszarów 3, 8, 9, 10, 11, 12 utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Podobnie jest
w przypadku obszarów 1 i 5 oraz obszarów 2 i 4 (rys. 6).
Po wykonaniu obliczeń luminancji średniej dla obszarów w najwyższym, średnim i najniższym rzędzie stanowiska dyżurnego ruchu zauważono, że poziom luminancji w każdym rzędzie monitorów jest inny i znacząco się od siebie różni. Obszary 2, 3, 4, 6 i 7 – rząd środkowy, są zdecydowanie jaśniejsze niż obszary 10, 11,
12 – rząd najniższy. Różnica luminancji w tym przypadku wynosi 22,08 [cd/m2].
Kolejnym krokiem w przeprowadzonej analizie było zbadanie stosunku wybranych luminancji ekranów na stanowisku 1 dyżurnego ruchu. W wyniku tych
obliczeń stwierdzono, że w żadnym z siedmiu przeanalizowanych przypadków nie
jest spełniony warunek komfortu pracy. We wszystkich powyższych przypadkach
stosunek kolejnych obszarów pracy wzrokowej jest większy niż 0,1. Stosunek obszaru 6 do obszaru 11 jest największy i wynosi 18,16. Zaś stosunek obszarów 1
i 2 najmniejszy i wynosi 0,7, zbliżoną wartość ma również stosunek obszarów 4
i 5 – 0,73.
Na podstawie powyższych obserwacji stwierdzono, że stanowisko dyżurnego
ruchu powinno zostać uporządkowane w taki sposób, aby maksymalnie zmniejszyć
różnice luminancji między poszczególnymi obszarami pracy wzrokowej. Monitory
na stanowisku pracy dyżurnego ruchu można ustawić w następujący sposób:
• rząd najniższy – monitory o najmniejszej luminancji – obszary 9, 10, 11
i 12,
• rząd średni – monitory o średniej luminancji – obszary 1, 3, 7 i 8,
• rząd najwyższy – monitory o największej luminancji – obszary 2, 4, 5 i 6.
Drugim rozwiązaniem jest uporządkowanie stanowiska dyżurnego ruchu
w taki sposób, żeby monitory o największej luminancji znajdowały się z lewej strony stanowiska, a monitory o mniejszej luminancji z prawej strony stanowiska.
Trzecim sposobem poprawienia komfortu pracy dyżurnych ruchu jest opracowanie i wprowadzenie odpowiednich zaleceń odnośnie standaryzacji tła monitorów dla poszczególnych podsystemów, tak aby wszystkie monitory stosowane na
stanowisku sterowania i kierowania ruchem miały jasne lub ciemne tło.
Wprowadzenie proponowanych zmian może poprawić komfort pracy dyżurnych ruchu, a co za tym idzie potencjalnie zwiększy również jakość pracy. Aktualnie stosowane rozwiązania oraz układ monitorów na stanowisku dyżurnego ruchu
wpływają na szybsze męczenie się narządu wzroku operatora. Dyżurny często musi
patrzeć na przemian na jasne i ciemne monitory, co powoduje ciągłą, intensywną
pracę oka, są to zadania męczące tym bardziej, że zmiana dyżurnego ruchu trwa
dwanaście godzin bez przerwy.
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3.3. Wyniki i analiza rozkładu natężenia oświetlenia w warunkach rzeczywistych
Pomiary rozkładu natężenia oświetlenia przeprowadzono na rzeczywistym stanowisku sterowania i kierowania ruchem kolejowym, w trakcie normalnej pracy
Lokalnego Centrum Sterowania. Do warunków środowiskowych, które zostały zastane na miejscu nie zostały wprowadzone żadne zmiany.
Do wykonania pomiarów natężenia oświetlenia na powierzchniach stanowisk
sterowania ruchem kolejowym został użyty luksomierz LXP – 1, produkowany
przez firmę Sonel. Miernik ten jest przeznaczony do badania natężenia oświetlenia
400 [kLx] z maksymalną rozdzielczością 0,1 [Lx]. Przyrząd charakteryzuje wysoka
dokładność oraz krótki czas reakcji na zmianę natężenia oświetlenia [6].
Badanie przeprowadzono w trzech etapach, za każdym razem zmieniając warunki oświetleniowe. Pierwszy pomiar natężenia oświetlenia wykonano o godzinie
15:50, przy świetle naturalnym i oświetleniu miejscowym włączonym w trzech
punktach oraz całkowicie wyłączonym oświetleniu górnym. Drugi pomiar odbył
się o godzinie 18:00, przy częściowo włączonym oświetleniu górnym (2 z 12 lamp)
i oświetleniu miejscowym włączonym w trzech punktach. Kolejny pomiar wykonano o godzinie 18:15, przy całkowicie włączonym oświetleniu sztucznym (12
lamp) i oświetleniu miejscowym w trzech punktach. Za każdym razem wykonano
piętnaście pomiarów, zaczynając z lewej strony stanowiska i przemieszczając się
o pół metra w celu uzyskania wyniku kolejnego pomiaru. Wszystkie pomiary wykonano na wysokości blatu stanowiska sterowania i kierowania ruchem. Poniższa
tabela przedstawia wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowisku w Lokalnym Centrum Sterowania.
Tabela 4. Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowisku sterowania i kierowania ruchem
Numer
pomiaru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Przypadek 1

Przypadek 2

Przypadek 3

73,5
66,3
58,8
37,6
30,2
27,3
37,5
109
102
30,8
24,7
17,5
16,4
15,7
16,1

58,9
72,5
90,2
82,9
129,2
188,8
211
349
387
386,3
131,3
128,6
36,4
46,1
32,8

447
410
472
472
541
548
558
628
768
787
665
724
662
654
506
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Zgodnie z wymogami jakie stawia PN-EN 12464-1 na stanowiskach, na których wykonuje się następujące zadania: pisanie ręczne, pisanie na maszynie, czytanie, obsługiwanie klawiatury, przetwarzanie danych w obszarze bezpośredniego
otoczenia zadania wzrokowego natężenie światła powinno wynosić 500 lx [4].
Po przeanalizowaniu otrzymanych wyników stwierdzono, że natężenie oświetlenia na stanowisku sterowania i kierowania ruchem w dwóch przypadkach jest
niewystarczające, zaś w jednym przypadku, norma jest spełniona na prawie całym
stanowisku.
4. Podsumowanie
Celem artykułu było zbadanie w aspekcie ergonomicznym, elementów monitorowego zobrazowania na wybranym stanowisku sterowania i kierowania ruchem
kolejowym obsługiwanym przez dyżurnego ruchu wykorzystującego pulpit elektroniczny. Ważne jest, aby wszystkie informacje, które odbierają operatorzy były
czytelne, łatwo rozpoznawalne i jednoznaczne, a warunki pracy jak najbardziej
sprzyjające pracy wzrokowej.
Na podstawie zgromadzonych materiałów, wykonaniu badań własnych i analizie otrzymanych wyników podjęto próbę sformułowania następujących wniosków:
1. Na stanowiskach odcinkowych dyżurnych ruchu powinno się dążyć do
stosowania monitorów produkowanych przez jedną firmę lub zachować
jednakowe parametry matrycy.
2. Należy opracować odpowiednie zalecenia odnośnie standaryzacji tła monitorów dla poszczególnych podsystemów, tak aby wszystkie monitory
stosowane na stanowisku sterowania i kierowania ruchem miały jasne lub
ciemne tło (zalecane ciemne tło).
3. Istnieje potrzeba opracowania odpowiednich zaleceń (standaryzacji) dotyczących zintegrowania pod kątem ergonomicznym wszystkich stosowanych na stanowisku dyżurnego ruchu graficznych interfejsów.
4. Powinno się wprowadzić odpowiednie regulacje dotyczące kalibracji ekranów. Wszystkie monitory na stanowiskach pracy odcinkowych dyżurnych
ruchu należałoby cyklicznie sprawdzać i kalibrować.
5. Po wykonaniu procesu kalibracji monitory powinny mieć blokowane
ustawienia, aby każdy dyżurny ruchu miał poprawne, zgodne z instrukcją
Ie-104, ustawienia właściwych parametrów zobrazowania.
6. W zobrazowaniach monitorowych powinno się stosować kolory, które
spełniają stawiane im wymagania dotyczące luminancji, jako narzędzia
skupienia uwagi operatorów. Na podstawie wyników przedstawionych
w Analizie 5 i Analizie 6 stwierdzono, że w większości przypadków wymagania te nie są spełnione. Zastosowane w zobrazowaniu kolory nie
skupiają uwagi dyżurnego ruchu w odpowiednim stopniu. Może to bezpośrednio wpływać na poziom zmęczenia narządu wzroku operatora, a co
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za tym idzie prowadzić do błędnego odczytu napływających informacji.
W dalszej konsekwencji na danym odcinku ruchu może dojść do sytuacji
niebezpiecznej.
7. Komputerowe stanowiska pracy dyżurnych ruchu powinny być uporządkowane zgodnie z priorytetem informacji wyświetlanych na danym
ekranie.
8. Na stanowiskach operatorskich powinno się uporządkować obszary luminancji, tak aby nie powodowały dyskomfortu pracy. Z przeprowadzonych
badań wynika, że na stanowiskach nie są spełnione założenia odnośnie
maksymalnego stosunku luminancji kolejnych obszarów pracy wzrokowej. Warto zbudować stanowisko w taki sposób, żeby monitory o podobnej luminancji były umieszczone w jednej linii.
9. Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono, że warunki oświetleniowe na stanowisku sterowania i kierowania ruchem kolejowym są
niewystarczające i nie spełniają normy PN-EN 12464-1:2012 - Światło
i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach.
10. Należy sprawdzić, czy na stanowiskach niezbędne są dodatkowe punkty świetlne – lampki montowane bezpośrednio przy monitorach, a także
zbadać czy spełniają one odpowiednie normy. Sugerowane jest wprowadzenie ujednoliconych rozwiązań technicznych.
11. Istnieje potrzeba wykonania szczegółowej analizy rozkładu luminancji
w odniesieniu do całego stanowiska odcinkowego dyżurnego ruchu, której
głównym celem byłoby zoptymalizowanie warunków oświetleniowych.
12. Powinno się podjąć próbę wprowadzenia automatycznego systemu ustawiania jasności oświetlenia w Lokalnym Centrum Sterowania. Sugerowane wprowadzenie możliwości regulacji indywidualnej poziomu natężenia
oświetlenia na stanowiskach pracy. Zalecane jest unikanie olśnienia i migotania światła.
13. Należy zmienić tryb pracy dyżurnych ruchu. Wprowadzić dwóch dyżurnych na zmianie, z zamianą pełnionych funkcji po sześciu godzinach nieprzerwanej pracy. Obecnie każdy z dwóch dyżurnych ruchu pracuje dwanaście godzin na jednym stanowisku. Aktualnie stosowany tryb podziału
obowiązków źle wpływa na komfort pracy, bo zbyt długi czas pracy na
jednym stanowisku wydłuża czas reakcji dyżurnego ruchu na pojawiające
się na monitorze informacje. Taka sytuacja może prowadzić do groźnych
w skutkach pomyłek, następstwem których mogą być wypadki kolejowe.
14. Należy zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na monitorowym stanowisku pracy oraz opracować i zastosować metody służące
odpoczynkowi narządu wzroku, może to wpłynąć na zwiększenie efektywności i komfortu pracy.
Proponowane powyżej zmiany mogą w znacznym stopniu zwiększyć komfort
pracy dyżurnych ruchu, a co za tym idzie zwiększyć efektywność wykonywanych
przez nich zadań. Poprawa warunków pracy na komputerowych stanowiskach ste-
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rowania i kierowania ruchem może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
oraz sprawność prowadzenia ruchu kolejowego.
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Streszczenie. Artykuł opisuje problematykę finansowania, innych niż inwestycje, kosztów
zarządzania infrastrukturą transportu kolejowego oraz możliwości wykorzystania finansowania,
jako instrumentu oddziaływania państwa lub samorządu na rzecz oczekiwanego kształtu rynku
usług. Opisano różnice w modelach funkcjonowania zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw
kolejowych w zależności od współczesnych uwarunkowań prawnych i strategicznych oraz kontekstu
historycznego. Modele te odniesiono do charakterystycznych zadań realizowanych przez zarządcę
i skali jego działalności. Zwrócono uwagę na różnice w podziale zadań związanych z zarządzaniem w infrastrukturze kolejowej i drogowej oraz opisano wynikające z tego systemowe problemy
w finansowaniu kolejowej infrastruktury regionalnej. Omówiono zagadnienie ścisłej relacji między wielkością finansowania publicznego a wysokością opłat za dostęp do infrastruktury. Wskazano możliwe do zastosowania mechanizmy umożliwiające administracji rządowej i jednostkom
samorządu terytorialnego rzeczywiste wpływanie na kierunki rozwoju infrastruktury kolejowej,
a w następstwie na kształt rynku usług.
Słowa kluczowe: finansowanie infrastruktury kolejowej, modele funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych

1. Wprowadzenie
Kolej powstała w XIX w. jako przedsięwzięcie o charakterze komercyjnym,
które dzięki osiągnięciu w szybkim tempie ogromnej przewagi konkurencyjnej
nad dostępnymi wówczas środkami przemieszczania, nie mogła nie odnieść sukcesu ekonomicznego. Pierwotny model rozwoju charakteryzował się powstawaniem
wyizolowanych linii kolejowych, służących partykularnym celom gospodarczym
właściciela. Z czasem, w miarę zwiększania liczby i długości linii kolejowych, następowało łączenie ich w sieci. Pozostałością „liniowego” początku rozwoju systemu kolei są dworce czołowe, tak charakterystyczne np. dla kolei brytyjskiej.
Z czasem komercyjny charakter kolei podlegał ewolucji. Raz, ze względu na
ujawnienie się jej dużego znaczenia nie tylko gospodarczego, ale także militarnego
i politycznego, a z czasem, ze względu na nowy rozdział w historii transportu lądowego, jaki otworzył dynamiczny rozwój motoryzacji. Istotny wpływ na sposób
funkcjonowania kolei w systemie gospodarczym miało także stopniowe zwiększa-

68

Kaczorek M.

nia zaangażowania państw w sferze socjalnej. Kolej zaczęła realizować zadania użyteczne społecznie i w coraz mniejszym stopniu miała służyć realizacji konkretnych
celów gospodarczych, a w większym stopniu realizacji zadań publicznych. W tym
też można upatrywać przyczyny stopniowej zmiany modelu finansowania kolei, ze
ściśle komercyjnego na mieszany komercyjno-publiczny, a w pewnych obszarach
całkowicie publiczny.
2. Modele funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych
W działalności każdej gałęzi transportu można wyróżnić dwa kluczowe obszary
aktywności:
1. działalność przewozowa – rozumiana jako ogół czynności, których celem
jest przemieszczenie osób lub towarów za pomocą technicznych środków
transportu;
oraz
2. zarządzanie infrastrukturą - rozumiane jako ogół czynności, których celem
jest umożliwienie ruchu technicznych środków transportu.
Tradycyjnie koleje powstawały jako przedsiębiorstwa łączące oba wspomniane
obszary aktywności. Ten stan rzeczy utrzymywał się bardzo długo, niezależnie od
postępującej integracji „liniowych” przedsiębiorstw w narodowe koleje.
Współcześnie nie jest to jednak jedyny model funkcjonowania przedsiębiorstw
kolejowych. Pierwsze systemowe przemiany strukturalne zostały zapoczątkowane w Europie Dyrektywą Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei
wspólnotowych, która w preambule stawiała następującą tezę: wydajność systemu
kolejnictwa powinna zostać poprawiona w celu zintegrowania jej z konkurencyjnym rynkiem, z uwzględnieniem szczególnych cech kolejnictwa [1]. Dokument ten wymagał od
państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej rozdzielenia zarządzania i rachunkowości, związanej z działalnością przewozową oraz zarządzaniem
infrastrukturą. Ponadto, co istotne z punktu widzenia omawianego tematu, rozdzielono pomoc finansową dla tych obszarów działalności oraz zakazano jej przenoszenia pomiędzy nimi. W ten sposób ukonstytuowała się w Europie zasada wyodrębnionego publicznego finansowania zarządzania infrastrukturą kolejową.
Strategiczna potrzeba zwiększenia konkurencyjności kolei wobec transportu drogowego i lotniczego została szczegółowo zdiagnozowana w Białej Księdze
z 1996 roku [2]. Skonstatowano, iż główną przyczyną wciąż zmniejszającego się
udziału kolei w rynku usług transportowych są niesatysfakcjonujące ceny i jakość
usług. Kolej zaś, w przeciwieństwie do innych gałęzi transportu, nie była w stanie odpowiednio zareagować na zmiany na rynku oraz potrzeby klientów. Jako
remedium na problemy sektora kolejowego zaproponowano większą ekspozycję
na warunki rynkowe oraz nowy rodzaj kolei. Tym samym przesądzono w Europie
jako podstawowy model rozdzielnego funkcjonowania zarządców infrastruktury
i przewoźników kolejowych.
Dalsza legislacja europejska utrzymała ideowy kierunek strategii nakreślonej
założeniami Białej Księgi z 1996 r., tj. zmian wymagających coraz większego,
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przede wszystkim instytucjonalnego i kapitałowego, rozdzielenia zarządzania infrastrukturą oraz działalności przewozowej. Kamieniem milowym w tym procesie
było przyjęcie w 2001 r. pierwszego pakietu kolejowego, którego kluczowy element stanowiła Dyrektywa 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 lutego 2001 r., którą zmieniono wcześniej obowiązującą dyrektywę Rady z dnia
29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych [3]. Postanowienia te
weszły w życie w 2003 r. i stały się źródłem podstawowych zasad funkcjonowania
sektora kolejowego do połowy 2015 r. Główną osią pierwszego pakietu stało się
zapewnienie przewoźnikom niedyskryminowanego dostępu do infrastruktury.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada
2012 r. [5] w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego
pozostawia jednak, w określonych przypadkach, prawo do funkcjonowania zintegrowanych przedsiębiorstw kolejowych. Dopuszczalne jest zachowanie w ramach
jednego podmiotu funkcji przewozowych i zarządzania infrastrukturą w przypadkach obejmujących:
a) wydzielone sieci lokalne i regionalne przeznaczone do wykonywania przewozów pasażerskich na infrastrukturze kolejowej;
b) sieci przeznaczone wyłącznie do prowadzenia miejskich lub podmiejskich kolejowych
przewozów pasażerskich;
c) sieci regionalne, które są użytkowane do regionalnych przewozów towarowych, wyłącznie przez przedsiębiorstwo kolejowe […] do czasu, gdy o zdolność przepustową
na tej sieci nie wystąpi inny wnioskodawca;
d) infrastrukturę kolejową będącą własnością prywatną, która jest przeznaczona do
wyłącznego użytku właściciela tej infrastruktury, w celu wykonywania jego własnych przewozów towarowych [5].
Wg danych Urzędu Transportu Kolejowego w Polsce, jako zintegrowane funkcjonują obecnie następujące przedsiębiorstwa:
a) PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.;
b) PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.;
c) Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. [8]
Historycznie pierwotny model przedsiębiorstwa zintegrowanego wciąż obecny
jest jako podstawowy w wielu krajach nie należących do Unii Europejskiej, czy to
w postaci kolei narodowych (np. Koleje Rosyjskie, Ukraińskie, Białoruskie), czy
też jako przedsięwzięcia biznesowe (np. w USA – Union Pacific Railroad Company, BNSF Railway Company).
Kształt sektora kolejowego w Polsce został zdeterminowany przez przywołane
wcześniej regulacje i strategie na poziomie europejskim. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe do postaci, w której rozdzielona została działalność przewozowa i zarządzanie infrastrukturą nastąpiło Ustawą
z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, na mocy której utworzono
odrębne podmioty prawa handlowego. Obecnie na rynku kolejowym istnieje:
a) 11 zarządców infrastruktury kolejowej [9],
b) 108 przewoźników kolejowych [10].
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Można zatem postawić tezę, iż model przedsiębiorstwa zintegrowanego jest
odpowiedni raczej dla realizacji jednorodnych celów właściciela. Umożliwia on
bowiem optymalizację (w szczególności kosztową) funkcjonowania infrastruktury
ukierunkowaną na realizację konkretnej działalności przewozowej. W przypadku formułowania uniwersalnych (reprezentowanych przez różnych interesariuszy)
oczekiwań w stosunku do użyteczności infrastruktury, zdecydowanie bardziej korzystny będzie model wydzielenia funkcji zarządzania infrastrukturą. W tym jednak przypadku należy liczyć się z brakiem możliwości bezpośredniej optymalizacji
kosztowej, ukierunkowanej na dominujący rodzaj przewozów. Niemniej model ten
ma znacznie mniej dyskryminujący wpływ na potrzeby mniej wpływowych interesariuszy i tym samym tworzy warunki do współistnienia większej liczby przewoźników kolejowych i powstania konkurencji wewnątrzgałęziowej [2]. Szeroki
zakres oczekiwań oraz dodatkowe powierzenie zarządcy infrastruktury zadań publicznych jest źródłem wysokich kosztów, których pokrycie przychodami z udostępniania infrastruktury staje się niemożliwe.
3. Finansowanie zarządzania infrastruktura kolejową
Zasadniczym biznesowym źródłem przychodów zarządcy infrastruktury są
przychody z udostępniania infrastruktury przewoźnikom kolejowym. Pozostałe
źródła przychodów obejmują m. in.:
a) Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
oraz Connecting Europe Facility,
b) sprzedaż materiałów, w szczególności złomu,
c) sprzedaż usług podmiotom zewnętrznym (np. najem powierzchni, sprzętu,
udostępniania powierzchni reklamowych),
d) kary umowne, odszkodowania,
e) przychody finansowe.
Prognoza przychodów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na okres 2018 – 2023
przedstawiona została w poniższej tab. 1.
Tabela 1. Prognozowane przychody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na okres
2018 – 2023 [mln zł]
Lp.
I
A
1
2
3

Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży i
zrównane z nimi, w tym:
Przychody ze sprzedaży
produktów, w tym:
Przychody z udostępniania
linii kolejowych
Środki publiczne – PT
POIiŚ i PT CEF
Pozostałe przychody

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Razem

2 418,1

2 536,1

2 579,1

2 629,4

2 681,3

2 738,6

15 582,6

2 242,2

2 296,0

2 333,0

2 389,3

2 447,1

2 510,2

14 217,8

2 076,0

2 125,3

2 187,9

2 240,1

2 299,3

2 359,7

13 288,3

70,4

72,8

44,7

46,3

42,4

42,4

319,0

95,8

97,9

100,4

102,9

105,4

108,1

610,5
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B
C
II

Koszt wytworzenia
produktów na własne
potrzeby jednostki
Przychody netto ze
sprzedaży towarów
i materiałów
Pozostałe przychody
operacyjne

III Przychody finansowe
Przychody OGÓŁEM

7,2

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

45,7

168,7

232,8

238,6

232,4

226,3

220,3

1 319,1

103,3

103,1

98,7

98,7

100,9

100,4

605,1

36,6

37,6

39,0

37,8

37,8

38,1

226,9

2 558,0

2 676,8

2 716,8

2 765,9

2 820,0

2 877,1

16 414,6

Źródło: [6]

Należy zwrócić uwagę, iż przychody inne niż przychody z udostępniania infrastruktury mają ograniczone znaczenie i nie przekraczają przeciętnie 20% całkowitych przychodów.
Warto w tym miejscu ustalić zakres znaczeniowy zarządzania infrastrukturą.
Zgodnie z art. 5 Ustawy o Transporcie Kolejowym Do zadań zarządcy infrastruktury
[...] należy:
1) zarządzanie infrastrukturą kolejową polegające na:
a) nadawaniu drodze kolejowej statusu linii kolejowej […],
b) nadawaniu drodze kolejowej statusu bocznicy kolejowej przez określenie jej punktu początkowego i końcowego,
c) znoszeniu statusu linii kolejowej i bocznicy kolejowej,
d) określaniu elementów infrastruktury kolejowej, które stanowią infrastrukturę
prywatną lub nieczynną,
e) udostępnianiu dróg kolejowych świadczeniu usług z tym związanych i pobieraniu
z tego tytułu opłat,
f) prowadzeniu ruchu kolejowego;
2) utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczny ruch kolejowy, w tym nadzór nad funkcjonowaniem:
a) urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b) przytorowych urządzeń kontroli bezpiecznej jazdy pociągów;
3) zarządzanie nieruchomościami, będącymi elementem infrastruktury kolejowej;
4) budowa, rozwój i modernizacja sieci kolejowej [11].
Koszty działalności gospodarczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obejmują:
a) koszty działalności operacyjnej, w tym amortyzacja, zużycie materiałów
i energii, usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe, podatki i opłaty,
b) pozostałe koszty operacyjne,
c) koszty finansowe.
Prognoza kosztów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na okres 2018 – 2023
przedstawiona została w poniższej tab. 2.
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Tabela 2. Prognoza kosztów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na okres 2018 – 2023 [mln zł]
Lp. Wyszczególnienie
Koszty
działalności
operacyjnej,
w tym:
1 Amortyzacja
Zużycie
2
materiałów
3 Zużycie energii
Usługi obce,
4
w tym:
Likwidacja
4.1 zaległości
utrzymaniowych
5 Wynagrodzenia
Ubezpieczenia
6 społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty
7
rodzajowe
8 Podatki i opłaty
Koszty pozostałej
II działalności
operacyjnej
Koszty finansowe,
III
w tym:
Odsetki od
obligacji
1 i kredytów EBI
finansowanych
z FK
Koszty działalności
gospodarczej
I

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Razem
w latach
20182023

5 532,7

6 406,6

6 972,0

7 303,5

7 686,9

8 048,5

41 950,2

875,8

893,2

864,7

890,2

888,9

897,8

5 310,6

307,6

376,5

451,6

480,4

482,5

483,7

2 582,3

159,8

163,6

169,5

175,5

179,9

184,4

1 032,7

1 247,6

1 899,6

2 269,7

2 404,0

2 640,4

2 839,8

13 301,1

20,0

150,0

150,0

200,0

350,0

450,0

1 320,0

2 263,6

2 367,1

2 479,1

2 586,3

2 697,4

2 813,0

15 206,5

557,0

582,6

610,3

636,8

664,3

692,9

3 743,9

37,9

38,7

39,7

40,7

41,7

42,8

241,5

83,4

85,3

87,4

89,6

91,8

94,1

531,6

136,9

132,6

136,7

137,1

138,0

138,4

819,7

85,3

70,1

52,4

123,9

139,1

142,5

613,3

76,9

62,5

44,3

98,6

114,0

116,6

512,9

5 754,9

6 609,3

7 161,1

7 564,5

7 964,0

8 329,4

43 383,2

Źródło:

[6]

Porównanie prognozowanych przychodów i kosztów największego polskiego
zarządcy infrastruktury jakim jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wskazuje na
powstanie znacznej luki finansowej. Wielkość planowanego finansowania publicznego w poszczególnych latach zaprezentowano na wykresie.
Warto zauważyć, że wielkość luki finansowej przekracza łączną wysokość przychodów osiąganych przez zarządcę.
Zjawisko niezrównoważenia kosztów i przychodów zarządców infrastruktury
jest wynikiem zamierzonej polityki Unii Europejskiej, zmierzającej do przeniesienia ciężaru kosztów infrastruktury z użytkowników (przewoźników) na sektor publiczny. Mechanizm ten wprowadzony jest poprzez ustalenie metody wyznaczania
stawek opłat za dostęp do infrastruktury w następujących aktach prawnych:
• Dyrektywa 2012/34/UE,
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• ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia
2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej,
• rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca
2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu.

Rys. 1. Wielkość planowanego finansowania publicznego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w latach 2018 - 2023 [mln zł]
Źródło: [6]

W wyniku zastosowania tego mechanizmu łączna wielkość przychodów
z udostępniania infrastruktury nie może przekraczać określonej bazy kosztowej,
która odpowiada tylko części kosztów ponoszonych przez zarządcę infrastruktury, a związanych z bezpośrednim przejazdem pociągu. Dyrektywa 2012/34/UE
w preambule określa ten cel jednoznacznie: Ważne jest zapewnienie, aby poziom opłat
za przewozy krajowe i międzynarodowe pozwalał kolejom na zaspokojenie potrzeb rynku.
W rezultacie pobieranie opłat za infrastrukturę powinno być ustalone na poziomie kosztu,
który jest ponoszony bezpośrednio jako rezultat wykonywania przewozu pociągiem [5].
Zgodnie z przywołaną Dyrektywą, ta część kosztów, która nie może być pokryta z przychodów z udostępniania infrastruktury i innych przychodów powinna być pokryta ze środków publicznych. Art. 4 ust. 8 stanowi, iż Państwa
członkowskie zapewniają, aby w zwyczajnych warunkach działalności gospodarczej i w
rozsądnym okresie, który nie przekracza pięciu lat, rachunek zysków i strat zarządcy infrastruktury przynajmniej bilansował dochody […] oraz wydatki na infrastrukturę [...]
[5]. Mechanizm ten został transponowany do Ustawy o Transporcie Kolejowym
w grudniu 2016 r. Reguluje to art. 38a Ustawy, brzmiący: Minister właściwy
do spraw transportu może dofinansować z budżetu państwa lub z Funduszu Kolejowego
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działalność zarządcy, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej [11].
Ustawa w art. 38b przewiduje także możliwość dofinansowania działalności zarządcy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W tym kontekście należy
zwrócić uwagę na systemową różnicę w podstawowym podziale odpowiedzialności
za infrastrukturę. W przypadku transportu kolejowego odpowiedzialność za infrastrukturę niezależnie od tego, czy pełni ona funkcje ogólnokrajową, czy regionalną,
spoczywa na władzy centralnej, zaś w przypadku sieci drogowej odpowiedzialność
podzielona jest w zależności od funkcji realizowanej przez daną drogę pomiędzy budżet centralny a jednostki samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli (województwo, powiat, gminę). Rozwiązanie to w większym stopniu pozwala na zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej i koncentrację działań zarządców na odcinkach dróg, stosownie do ich funkcji. Wobec zrozumiałego priorytetu dla budżetu
państwa infrastruktury ogólnokrajowej, brak zaangażowania jednostek samorządu
terytorialnego w finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową o charakterze regionalnym, rodzi problemy z utrzymaniem jej odpowiedniego standardu.
4. Wpływ na kierunki rozwoju transportu kolejowego
Podstawą umożliwiającą przekazywanie środków z budżetu państwa lub Funduszu Kolejowego zarządcy infrastruktury jest program wieloletni w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych, ustanawiany przez Radę Ministrów. Realizacja
programu odbywa się na podstawie umowy między ministrem właściwym do
spraw transportu i zarządcą. Przekazanie środków z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego (jst) odbywa się na podstawie analogicznej umowy, nie wymaga jednak ujęcia w programie wieloletnim, musi jednak być odpowiednio usankcjonowanie w budżecie tej jednostki. Jak już wspomniano, kwestię tę regulują przepisy art.
38a i 38b Ustawy o Transporcie Kolejowym.
Dyrektywa 2012/34/UE nakładając na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia zbilansowania działalności zarządcy infrastruktury daje także możliwości oddziaływania na jego funkcjonowanie i wpływania na kierunki rozwoju
infrastruktury. Ustawa o Transporcie Kolejowym transponując te przepisy, określa
w jaki sposób w polskich warunkach te uprawnienia będą wykonywane. Umową określa się, spośród wymienionych w załączniku 3 do ustawy, w szczególności
następujące zagadnienia, umożliwiające dofinansowującemu osiąganie założonych
celów rozwojowych infrastruktury:
[…]
2) infrastrukturę kolejową oraz obiekty infrastruktury usługowej objęte umową;
3) zasady zarządzania infrastrukturą, w tym utrzymania i remontów infrastruktury,
wraz z określeniem zaległości w tym zakresie;
4) cele w zakresie wydajności, zorientowane na użytkownika, wraz ze wskaźnikami ich
realizacji, w szczególności obejmujące:
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a)
b)
c)
d)
e)

oczekiwaną niezawodność,
oczekiwaną punktualność,
oczekiwane efekty w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa,
działania ukierunkowane na ochronę środowiska,
zasady ustalania zakresu oraz wielkości działań, dotyczących utrzymania i remontów infrastruktury,
f) zasady wprowadzania ograniczeń eksploatacyjnych związanych m.in. z realizacją
inwestycji oraz napraw infrastruktury,
g) zasady dostosowywania parametrów infrastruktury do występującego popytu,
h) zasady zapobiegania wystąpieniu przepełnienia elementów infrastruktury,
i) zasady zarządzania aktywami;
[…]
8) zasady weryfikacji zasadności utrzymywania niewykorzystywanej infrastruktury;
9) wielkość dofinansowania, w tym na:
a) finansowanie ulg w opłacie podstawowej,
[…] [11].

Rys. 2. Schemat możliwych sposobów dofinansowania zarządcy
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]

W ramach prac prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nad programem wieloletnim „Pomoc w zakresie finansowania kosztów
zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023
roku” warto wyróżnić globalny wskaźnik realizacji celów szczegółowych programu, obejmujących poprawę oferty kierowanej do przewoźników oraz zapewnienie trwałych i przewidywalnych parametrów technicznych infrastruktury, jakim
jest oczekiwana prędkość handlowa. W tym przypadku rozumiana jako średnia
prędkość kursowania pociągów ujmowana w rozkładzie jazdy.
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Tabela 3. Oczekiwana średnia prędkość kursowania pociągów (handlowa) na sieci linii PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
Prędkość handlowa pociągów:
ekspresowych
pospiesznych
regionalnych
towarowych

Wielkość wskaźnika [km/h]
2016
90
70
51
30

po realizacji
Programu
110
100
60
45

Wzrost
22%
43%
18%
50%

Źródło: [6]

Inne wskaźniki ujęte w projekcie wspomnianego programu [6], to:
a) Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy,
do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych;
b) Punktualność kwalifikowana pociągów pasażerskich i towarowych;
c) Efektywność zatrudnienia (pracochłonność) przypadająca na 1 km linii;
d) Efektywność zatrudnienia (nakład pracy) na realizację pracy eksploatacyjnej;
e) Koszty działalności związanej z zarządzaniem infrastrukturą kolejową ponoszone na 1 pociągokilometr pracy eksploatacyjnej;
f) Koszty działalności związanej z zarządzaniem infrastrukturą kolejową ponoszone na 1 km linii będących;
g) Udział kosztów działalności utrzymaniowo-naprawczej w całkowitych kosztach działalności gospodarczej.
Podsumowując zakres regulacji programu wieloletniego i umowy, można
stwierdzić, iż pozwala on dofinansowującemu na określenie bardzo konkretnych
wymagań w odniesieniu do aspektów takich jak:
a) pożądany kształt sieci kolejowej,
b) wymagane standardy w obszarze prędkości pociągów i dopuszczalnych nacisków osi,
c) proces utrzymania i remontów,
d) proces eksploatacji.
5. Podsumowanie
Obowiązujące przepisy stwarzają zarówno administracji centralnej, jak i jednostkom samorządu terytorialnego (jst) możliwości bezpośredniego oddziaływania
na sposób funkcjonowania zarządców infrastruktury, poprzez realizację obowiązku
zbilansowania kosztów ich działalności, któremu towarzyszy uprawnienie do określenia szeregu wymagań wobec kierunków rozwoju infrastruktury. Warto jednak
zauważyć, iż w przypadku jst finansowanie zarządzania infrastrukturą kolejową
jest całkowicie fakultatywne i w praktyce nieobecne w większej skali. Negatywnie
odbija się to na stanie regionalnych linii kolejowych. O ile zatem bezdyskusyjną
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wydaje się kwestia potrzeby zaangażowania jst w finansowanie kosztów zarządzania kolejową infrastrukturą regionalną, o tyle otwartą pozostaje kwestia możliwości finansowych jst i sposobu tego zaangażowania.
Przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa program
wieloletni „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą
kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” będzie pierwszym
w Polsce całościowym podejściem do kwestii publicznego finansowania kosztów
zarządzania infrastrukturą kolejową i postawieniem kompleksowych wymagań
w stosunku do infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz kierunków jej
rozwoju. Wraz z obejmującym inwestycje „Krajowym Programem Kolejowym do
2023 roku” obowiązującym od 2015 roku - będzie umożliwiał uzyskanie trwałego
efektu poprawy stanu technicznego infrastruktury i wzmocnienie roli transportu
kolejowego.
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Streszczenie. Niniejszy artykuł opisuje problematykę certyfikacji interfejsów w świetle obowiązujących regulacji prawnych na przykładzie interfejsów związanych z podsystemem sterowanie
– urządzenia przytorowe. W opracowaniu umiejscowiono w systemie kolei podsystem sterowanie
oraz jego interfejsy. Przedstawiono zagadnienia formalne związane z certyfikacją interfejsów oraz
podstawę prawną do realizacji procesu. Na potrzeby artykułu dokonano podziału na certyfikację
interfejsów w ramach certyfikacji zgodności typu i zgodności z typem oraz certyfikację interfejsów w kontekście interoperacyjności. Omówiono genezę, wymagania, zakres sprawdzeń i badań,
kompetencje jednostek dokonujących certyfikacji oraz przypadki braku precyzyjnych wytycznych
zauważonych w dokumentach normatywnych. Przedstawiono także propozycję zmian i uzupełnień
w dostępnych aktach prawnych.
Słowa kluczowe: interfejsy, certyfikacja, podsystem sterowanie

1. Wstęp
Integracja krajów Unii Europejskiej wymaga wielu działań mających na celu
osiągniecie spójności technicznej i interoperacyjności infrastruktury przy zachowaniu bezpieczeństwa w całym obszarze Wspólnoty. Dyrektywa o interoperacyjności
systemu kolei [2] podzieliła tenże system na podsystemy, wprowadzając jednocześnie ich podział na strukturalne i funkcjonalne:
a) strukturalne:
– infrastruktura,
– energia,
– sterowanie (rozróżniamy podsystem sterowanie – urządzenia przytorowe
oraz podsystem sterowanie – urządzenia pokładowe),
– tabor,
b) funkcjonalne:
– ruch kolejowy,
– utrzymanie,
1 Wkład autorów w publikację: Koper E. 50%, Kochan A. 50%
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– aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich i dla przewozów towarowych.
Jednym z podsystemów wydzielonym w ramach podziału systemu kolei jest
podsystem sterowanie – urządzenia przytorowe, zdefiniowany w dyrektywie jako
„wszelkie urządzenia (przytorowe) niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz
sterowania ruchem pociągów, dopuszczonych do ruchu na sieci”. W niniejszym
artykule autorzy skupili się na interfejsach i podstawie ich certyfikacji – na przykładzie podsystemu sterowanie – urządzenia przytorowe.
Zgodnie z techniczną specyfikacją interoperacyjności dla podsystemu sterowanie [8] podsystem ten może zostać scharakteryzowany poprzez:
– funkcje niezbędne do bezpiecznego sterowania ruchem kolejowym oraz konieczne dla jego funkcjonowania, w tym funkcje wymagane w trybach pracy w czasie awarii,
– poziom wartości parametrów eksploatacyjnych wymagany dla spełnienia
wymagań zasadniczych,
– interfejsy – będące przedmiotem artykułu.
W TSI sterowanie [7] określono składniki interoperacyjności i interfejsy, które muszą być objęte specyfikacjami europejskimi, w tym normami europejskimi
i które są niezbędne do osiągnięcia interoperacyjności w ramach unijnego systemu
kolei.
2. Interfejsy, stan prawny
W dokumentach normatywnych i aktach prawnych takich jak: dyrektywa
o interoperacyjności systemu kolei [2], rozporządzenie w sprawie interoperacyjności systemu kolei [9], techniczna specyfikacja interoperacyjności dla podsystemu
sterowanie [7], rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji wyrobów
kolejowych [8], powszechnie stosuje się pojęcie interfejsu, nierzadko mylone z pojęciem powiązania. Jednakże żaden z wyżej wymienionych dokumentów nie definiuje pojęcia interfejsu.
W rozporządzeniu w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka [11] „interfejsy” zostały zdefiniowane jako „wszystkie
punkty interakcji podczas cyklu życia systemu lub podsystemu, w tym utrzymanie
i eksploatację, w ramach których różne podmioty branży kolejowej współpracują
ze sobą, aby zarządzać ryzykiem”. Przytoczona definicja dotyczy wyłącznie wybranej grupy interfejsu i nie może być stosowana jako definicja uniwersalna.
Termin interfejsu jest powszechnie spotykany w branży kolejowej, jednakże
jego znaczenie jest zróżnicowane.
Interfejsy można sklasyfikować następująco:
1. interfejsy urządzenia
– podlegającego „Rozporządzeniu 720”,
– składnika interoperacyjności – systemu ETCS,
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2. interfejs pomiędzy urządzeniami
– „klasycznymi” urządzeniami srk,
– wewnątrz systemu ETCS,
– systemu ETCS oraz urządzeniami warstwy podstawowej,
3. interfejs pomiędzy podsystemami,
4. interfejs użytkownika, np. DMI (ang. Driver Machine Interface).
Jak widać zastosowanie terminu interfejs jest bardzo szerokie. W artykule [4]
zaproponowano definicję interfejsu, która mogłaby zostać zaimplementowana
w aktach prawnych. Definicja ta została wypracowana na podstawie powszechnie
przyjętej definicji interfejsu opisanej np. w słowniku [15], jako „układ elektroniczny umożliwiający łączenie, współpracę i wymianę informacji pomiędzy jednym
urządzeniem a drugim”, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki branży sterowanie
ruchem kolejowym. Zgodnie z propozycją pracowników Zakładu Sterowania Ruchem, interfejs to „układ wejść i wyjść danego urządzenia (systemu, podsystemu)
wraz z sygnałami przez nie przesyłanymi oraz odpowiadającą im logiką i sekwencjami działania urządzenia, umożliwiający łączenie i współpracę pomiędzy tym
urządzeniem a innymi urządzeniami”.
Zdaniem autorów artykułu [4] podczas definiowania pojęcia należy uwzględnić
następujące cechy:
– konstrukcja może wykorzystywać różną technologię, nie tylko komputerową, lecz także mechaniczną, elektryczną, optyczną lub inną,
– pojęcie obejmuje swoim zakresem układ wejść i wyjść – jednak w danym
przypadku może obejmować wejścia i wyjścia albo wyłącznie wejścia lub
wyłącznie wyjścia,
– źródła przekazywanej informacji nie są wyłącznie fizycznymi wejściami
i wyjściami – potrzebne jest także wyodrębnienie logiki działania źródeł,
uwzględnionej w logice urządzenia, dla którego definiuje się interfejs.
Istotną cechą tej definicji jest to, że uwzględnia ona fakt potrzeby zdefiniowania interfejsu dla urządzenia (systemu, podsystemu) w sytuacji kiedy nie wiemy
z jakimi innymi urządzeniami w przyszłości będzie współpracować.
Na rysunku 1 przedstawiono ideę współpracy pomiędzy urządzeniami
sterowania ruchem kolejowym. Tranzycje 5-6 przedstawiają wymianę informacji
pomiędzy urządzeniem 1 oraz urządzeniem 2. Specyfika urządzeń 1 oraz 2 nie
wymaga w tym przypadku stosowania dodatkowego elementu pośredniczącego,
warunkującego skuteczną współpracę między nimi. W takiej sytuacji do współpracy urządzeń wymagane jest jedynie połączenie urządzeń kablami. W takim
przypadku mówimy o pełnej kompatybilności urządzeń.
Przejścia 1-3 oraz 2-4 przedstawiają sytuację, gdy do współpracy pomiędzy
urządzeniami 1 oraz 2 wymagany jest dodatkowy element pośredniczący. W tym
przypadku interfejsy urządzeń nie są w stanie wymieniać informacji bez zastosowania dodatkowego układu standardowego lub nietypowego, który także może
posiadać swoje interfejsy. W takim przypadku mamy do czynienia z powiązaniem.
W artkule [4] zaproponowano także definicję powiązania jako „układ połączeń
wykorzystujący interfejsy urządzeń, mogący zawierać dodatkowe elementy, który
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umożliwia łączenie i współpracę pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego pośrednictwem. Współpraca jest rozumiana jako przenoszenie energii i/lub wymiana
sygnałów o określonej postaci.

Rys. 1. Idea współpracy urządzeń srk – możliwe interakcje
Źródło: [4]

Z powyższej definicji wynika, że powiązanie jest pojęciem szerszym, obejmującym zawsze interfejsy łączonych urządzeń. Interfejs natomiast zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu do powiązania z konkretnym urządzeniem lub przekazywania
określonych sygnałów do wykorzystania przy powiązaniu z określoną klasą urządzeń. Określony rodzaj interfejsu można wykorzystywać do różnych powiązań [4].
Warto także pamiętać, iż jednym z szesnastu wymagań dla podsystemu sterowanie – urządzenia przytorowe na starej Liście Prezesa UTK [5] było „powiązanie systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych z systemami stacyjnymi”.
Niemniej zastosowanie dodatkowego elementu pośredniczącego wymaga przeprowadzenia pewnych badań i sprawdzeń w celu wykazania (co najmniej) funkcjonalności oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
3. Certyfikacja interfejsów
Bez względu na to czy mówimy o interfejsach urządzeń (klasycznych srk) czy interfejsach występujących z systemem ETCS proces certyfikacji jest konieczny. Na potrzeby niniejszego artykułu wprowadzono następujący podział certyfikacji interfejsów:
a) certyfikacja typu i zgodności z typem – według prawa krajowego,
b) certyfikacja interoperacyjności – według prawa europejskiego.
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Pierwsza grupa obejmuje interfejsy urządzeń wymagających uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Certyfikacja interfejsów w kontekście
interoperacyjności dotyczy interfejsów występujących wraz z elementami systemu
ETCS.
3.1. Certyfikacja typu i zgodności z typem
Certyfikacja typu i zgodności z typem została wprowadzona w prawie krajowym
poprzez Ustawę o transporcie kolejowym [13] oraz Rozporządzenie 720 w sprawie
dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów
kolejowych [8], zwane dalej „rozporządzeniem 720”. Zgodnie z Rozporządzeniem
720 interfejsy podlegają certyfikacji jako element urządzenia podlegającego badaniu
na podstawie przepisów dotyczących danego urządzenia. Wymagania dla urządzeń
poddawanych procesowi certyfikacji zostały przedstawione i opublikowane jako „Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu
kolei” (LPU) [5, 6]. W styczniu 2017 roku opublikowano znowelizowaną Listę [6],
jednak w pewnych przypadkach nadal zastosowanie ma „dotychczasowa” Lista [5].
Wspomniana Lista pełni podwójną rolę – po pierwsze stanowi zbiór wymagań dla
urządzeń podlegających Rozporządzeniu 720 oraz po drugie – jak nazwa wskazuje
– gromadzi wymagania weryfikowane w procesie certyfikacji podsystemów kolejowych – według prawa krajowego. Dotychczasowa Lista [5] w związku ze wspomnianą podwójną rolą nie rozdzielała wymagań stawianych urządzeniom od wymagań
stawianych podsystemowi sterowanie – urządzenia przytorowe. Zaś „nowa LPU” [6]
rozgranicza wymagania weryfikowane w dwóch niezależnych procesach: certyfikacji
urządzeń oraz certyfikacji podsystemów kolejowych.

Rys. 2. Podstawa prawna certyfikacji interfejsów
Źródło: [8]

Jednostkami uprawnionymi do certyfikacji interfejsów w procesie certyfikacji
zgodności typu i z typem są jednostki organizacyjne uprawnione do wykonywania
badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem, posiadające:
– akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie normy „PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.”,
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– kompetencje w zakresie Rozporządzenia 720 [8] oraz urządzeń wymienionych w rozporządzeniu, wymienionych w zakresie akredytacji,
– zgodę Prezesa UTK na prowadzenie działalności polegającej na wykonywaniu badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia
do eksploatacji typu, a także stwierdzenia zgodności z typem oraz wydawaniu certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem.
Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów
zgodności z typem wraz ze wskazaniem zakresu ich uprawnień przedstawiony jest
w biuletynie Urzędu Transportu Kolejowego [17]. Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby, można znaleźć w bazie Polskiego Centrum Akredytacji [18].

Rys. 3. Fragment Listy Prezesa w zakresie wymagań stawianych urządzeniom blokady liniowej.
Wymagania zasadnicze: 4 - bezpieczeństwo, 5 – niezawodność i dostępność, 6 – ochrona środowiska,
7 – zdrowie, 8 – zgodność techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Zgodnie z Rozporządzeniem 720 [8] zakres badań technicznych urządzeń powinien obejmować następujące sprawdzenia:
a) badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego
typu urządzeń, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych,
b) analizę wyników prób eksploatacyjnych, realizowanych na poligonie badawczym,
c) badanie interfejsów z przewidzianymi do zabudowy urządzeniami powiązanymi, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu,
d) badanie funkcjonalne w warunkach normalnych,
e) badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania uszkodzeń wraz z oceną
zdolności pozostawania w stanie bezpiecznym, przy zmiennych wartościach
parametrów napięcia, prądu i częstotliwości,
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f) badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania czynników zewnętrznych:
– badania klimatyczne,
– badania na oddziaływania mechaniczne,
– badania na oddziaływania elektryczne, w tym kompatybilności elektromagnetycznej,
– ocenę zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem,
– badanie wytrzymałościowe.
W zależności od specyfiki interfejsu wykonywane są wybrane sprawdzenia z listy powyżej.
3.2. Certyfikacja interoperacyjności
Obowiązek certyfikacji interfejsów związanych z interoperacyjnością wynika
z zapisów Dyrektywy o interoperacyjności [2], rozporządzenia o interoperacyjności [9] oraz zapisów technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu
sterowanie – urządzenia przytorowe [7].
Dokumentami istotnymi z punktu widzenia certyfikacji systemu ETCS są:
techniczne specyfikacje interoperacyjności – TSI - (właściwe dla danego podsystemu) oraz wskazane w niej subsety. W dokumentach tych można wyróżnić nieformalny podział na interfejsy techniczne, czyli elementy urządzeń, wymienione
z nazwy i opisane oraz funkcjonalne – stanowiące zbiór zasad i ograniczeń, których
stosowanie ma zagwarantować interoperacyjność systemu kolei – należy rozumieć
tu interfejsy z innymi podsystemami.
Jak zaznaczono na wstępie podsystem sterowanie urządzenia przytorowe opisany jest między innymi przez interfejsy.
Zgodnie z TSI Sterowanie (CCS) interfejsy muszą spełniać wymagania zasadnicze zdefiniowane w dyrektywie [2]:
– bezpieczeństwo,
– niezawodność i dostępność,
– zdrowie,
– ochrona środowiska naturalnego,
– zgodność techniczna.
Certyfikacji interfejsów w kontekście interoperacyjności podlegają:
– interfejsy składnika interoperacyjności,
– interfejsy pomiędzy urządzeniami - wewnątrz systemu ETCS, np. interfejs
„C”,
– interfejsy systemu ETCS oraz urządzeniami warstwy podstawowej, np. interfejs „S”,
– interfejsy z innym podsystemem, np. interfejs pomiędzy systemem sterowanie – urządzenia przytorowe a podsystemem tabor.
Jednostka notyfikowana, przeprowadza weryfikację WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, obejmującą
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również interfejsy danego podsystemu z systemem, do którego zostaje on włączony na etapie:
– projektowania,
– budowy,
– końcowych prób podsystemu [13].
Ponadto, zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym [13] w przypadku dokonania zmian w podsystemie objętym certyfikatem weryfikacji WE, jednostka notyfikowana zaangażowana do przeprowadzenia weryfikacji WE tego podsystemu
wykonuje wyłącznie istotne i niezbędne badania oraz testy tych części podsystemu,
które uległy zmianie, oraz ich interfejsów z niezmienionymi częściami podsystemu.
W przypadku interfejsów składnika interoperacyjności oraz interfejsu pomiędzy urządzeniami wewnątrz systemu ETCS interfejsy podlegają certyfikacji, jako
element składników, a zbiór wymagań zdefiniowany jest w subsecie (lub subsetach) i innych dokumentach wskazanych w TSI jako dokumenty odniesienia dla
odpowiednich składników. Wymagania weryfikowane w procesie certyfikacji dotyczą aspektów: technicznych, środowiskowych oraz funkcjonalnych.
Certyfikacja interfejsu pomiędzy systemem ETCS oraz urządzeniami warstwy
podstawowej jest problematyczna. Dzieje się tak, ponieważ interfejs „S” jest nieustandaryzowany prawnie. Interfejs ten opracowuje konstruktor kodera LEU biorąc pod uwagę rozwiązania konstrukcyjne urządzeń warstwy podstawowej. Ponadto nie jest jasne to, jakie uprawnienia powinna posiadać jednostka certyfikująca
ten rodzaj interfejsów. Zdaniem autorów, w związku z tym, iż jest to interfejs
do urządzeń warstwy podstawowej (podlegającej wymaganiom prawa krajowego) rozsądnym wydaje się, aby jednostka dokonująca certyfikacji tego interfejsu
posiadała kompetencje i uprawnienia w zakresie certyfikacji złożonych układów,
jakimi są np. stacyjne i liniowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Ponadto oprócz potrzeby usystematyzowania wspomnianego zagadnienia, należy także
opracować w prawie krajowym zestaw wspólnych, spójnych wymagań dotyczących badania interfejsów.
Ostatnia grupa interfejsów, w przeciwieństwie do pozostałych nie jest fizycznym elementem (urządzeniem), lecz ma charakter funkcjonalny. Zazwyczaj stanowi ona pewną wartość graniczną pewnego parametru lub określa zasadę współpracy pomiędzy podsystemami. Podsystem sterowanie – urządzenia przytorowe posiada interfejsy do podsystemu: infrastruktura, energia, tabor oraz ruch kolejowy.
Wymagania dla wykazania zgodności pomiędzy podsystemami przedstawiono
w podpunktach odpowiedniej TSI, tzn. TSI tego podsystemu, z którym weryfikujemy zgodność. Podpunkty te wskazano w tabelach TSI odpowiadających interfejsom pomiędzy podsystemami. Przykładowe wymagania (podpunkty TSI Tabor)
weryfikowane w procesie weryfikacji WE przedstawiono na rys. 4.
Jednostkami uprawnionymi do certyfikacji interfejsów związanych z systemem
ETCS (z wyjątkiem nieuregulowanej kwestii dotyczącej certyfikacji interfejsów
systemu ETCS oraz urządzeniami warstwy podstawowej) są jednostki notyfikowane (NoBo) w zakresie dyrektywy o interoperacyjności [2] oraz posiadające uprawnienia w zakresie odpowiedniej TSI. Ponadto jednostki powinny posiadać akredy-
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tację w zakresie normy: PN-EN ISO/IEC 17065 i/lub PN-EN ISO/IEC 17020
i/lub PN-EN ISO/IEC 17025. Jednostki notyfikowane w Polsce powinny także
posiadać Autoryzację Prezesa UTK.

Rys. 4. Przykładowy parametr weryfikowany jako interfejs pomiędzy podsystemem sterowanie
– urządzenia przytorowe a podsystemem tabor
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

Warto także pamiętać, iż wybierając jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną
za certyfikację interfejsu należy kierować się kompetencjami w odpowiednim zakresie. Istotnym jest to, że proces certyfikacji można zlecić nie tylko jednostce rodzimej, lecz również dowolnej jednostce europejskiej, posiadającej stosowne kompetencje. Na tym etapie przydatna może być baza NANDO (od New Approach
Notified and Designated Organisations), dostępna pod adresem [16], zawierająca
wykaz jednostek notyfikowanych wraz z ich kompetencjami.
4. Zarządzanie ryzykiem przy modyfikacjach interfejsu
W dobie wielu inwestycji prowadzonych na sieci kolejowej pojawiają się liczne modyfikacje w interfejsach urządzeń. Dla zachowania bezpieczeństwa tworzonych rozwiązań potrzebne jest zastosowanie elastycznego narzędzia, odpowiedniego dla nietypowych struktur. Takim narzędziem wydaje się być proces zarządzania ryzykiem opisany
w Rozporządzeniu 402 [11]. Proces zarządzania ryzykiem stosowany jest do wszystkich zmian wprowadzanych w systemie kolei w państwach członkowskich. Zmiany
takie mogą mieć, charakter techniczny, eksploatacyjny lub organizacyjny (lecz tylko te,
które mogą mieć wpływ na procesy eksploatacyjne lub procesy utrzymania).
W przypadku, gdy proponowana zmiana ma wpływ na bezpieczeństwo, producent (wnioskodawca), kierując się fachowym osądem, decyduje o znaczeniu
zmiany na podstawie następujących kryteriów:
– skutki awarii: wiarygodny najgorszy scenariusz w przypadku awarii ocenianego systemu, uwzględniający istnienie barier zabezpieczających poza ocenianym systemem,
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– innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany: kryterium to obejmuje innowacje dotyczące zarówno całego sektora kolejowego, jak i organizacji
wprowadzającej zmianę,
– złożoność zmiany,
– monitoring: niezdolność monitorowania wprowadzonej zmiany podczas całego cyklu życia systemu i dokonywania odpowiednich interwencji,
– odwracalność zmiany: niezdolność powrotu do systemu sprzed zmiany,
– dodatkowość: ocena znaczenia zmiany z uwzględnieniem wszystkich przeprowadzonych niedawno zmian ocenianego systemu, które były związane
z bezpieczeństwem i nie zostały uznane jako znaczące.
Jeśli zmiana spowodowana modyfikacją interfejsu urządzenia zostanie zaklasyfikowana jako znacząca, należy prowadzić proces zarządzania ryzykiem. Proces
oceny ryzyka, związanego z modyfikacją interfejsu powinien być, zgodnie z rozporządzeniem [11], całościowym, wieloetapowym procesem obejmującym:
– zdefiniowanie systemu,
– analizę ryzyka, w tym identyfikację zagrożeń,
– wycenę ryzyka.
Dopuszczalność ryzyka dotyczącego ocenianego systemu jest badana za pomocą jednej lub kilku z poniższych zasad akceptacji ryzyka:
– stosowanie kodeksów postępowania,
– porównanie z podobnymi systemami,
– szacowanie jawnego ryzyka.
Należy rozważyć także, czy wprowadzona zmiana nie zmienia typu urządzenia i czy wprowadzone modyfikacje nie wymagają ponownego przeprowadzenia
procesu certyfikacji i uzyskania nowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typu.
W przypadku zaklasyfikowania zmiany jako nieznacząca, zgodnie z rozporządzeniem [11] wymaga się jedynie przechowywania dokumentacji uzasadniającej
decyzję. Nie oznacza to jednak, że producent/wnioskodawca nie może prowadzić
procesu zarządzania ryzykiem – na własne potrzeby.
5. Podsumowanie
W artykule przedstawiono problematykę certyfikacji interfejsów w świetle
obowiązujących przepisów krajowych oraz europejskich. Termin interfejsu jest
powszechnie stosowany w dokumentach normatywnych i aktach prawnych, natomiast brakuje w nich jego definicji. W artykule [4] przedstawiono propozycję
definicji interfejsu oraz powiązania, uwzględniających specyfikę branży kolejowej,
które mogą zostać zaimplementowane w prawie kolejowym.
Certyfikacja interfejsów w zależności od rodzaju interfejsu realizowana jest na
podstawie prawa krajowego lub europejskiego, w związku z czym wymagania stawiane interfejsom zgromadzone są w odmiennych typach dokumentów. Podobnie

CERTYFIKACJA INTERFEJSÓW W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

89

sam proces certyfikacji przebiega w odmienny sposób. W przypadku pierwszej
grupy interfejsów jednostkami uprawnionymi do ich certyfikacji są jednostki organizacyjne. W przypadku drugiej grupy jednostkami uprawnionymi do certyfikacji
są jednostki notyfikowane.
Istotnym aspektem z punktu widzenia rozbudowy interfejsu jest wykorzystywanie narzędzia jakim jest rozporządzenie 402 [11]. Zaleca się stosowanie metodyki postępowania opisanej w tym rozporządzeniu.
Istnieje także grupa nieustandaryzowanych interfejsów – pomiędzy systemem
ETCS a urządzeniami warstwy podstawowej. Uporządkowania wymaga także
kwestia uprawnień, jakie powinna posiadać jednostka certyfikująca tę grupę interfejsów. W artykule zaproponowano, aby uprawnienia te posiadały jednostki
organizacyjne, kompetentne w zakresie oceny stacyjnych i liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Wartym uwagi jest także potrzeba opracowania w prawie krajowym spójnych
wymagań do realizacji badań interfejsów.
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Streszczenie. Artykuł dotyczy aspektów formalnych związanych z soczewką sygnalizacyjną stosowaną w świetlnych sygnalizatorach kolejowych. Przedstawiono podstawowe informacje
dotyczące soczewki stosowanej na polskiej sieci kolejowej. Nakreślono aktualne wymagania formalno-prawne dotyczące soczewki sygnalizacyjnej w kontekście procesu dopuszczenia do eksploatacji sygnalizatora kolejowego oraz weryfikacji spełnienia wymagań zasadniczych dla podsystemu
sterowanie – urządzenia przytorowe. Wskazano różnice pomiędzy wymaganiami stawianymi
soczewkom w normie, a wymaganiami jedynego w kraju producenta wyrobu. Dokonano także
analizy i oceny tych różnic. Autorzy wskazali również zagadnienia wymagające rozważenia oraz
uporządkowania.
Słowa kluczowe: soczewka sygnalizacyjna, certyfikacja urządzeń srk, interoperacyjność

1. Wstęp
Soczewka sygnalizacyjna jest elementem świetlnego sygnalizatora kolejowego
- urządzenia sterowania ruchem kolejowym, stosowanego powszechnie na kolejach polskich, objętego zgodnie z rozporządzeniem [10] obowiązkiem uzyskania
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Sygnalizator kolejowy jest jednym
z podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, niezbędnym do prowadzenia ruchu pociągów. Jego zadaniem jest przekazywanie maszyniście zmiennych
w czasie informacji dotyczących zezwolenia lub zakazu na dalszą jazdę oraz informacji o warunkach dalszej jazdy.
Soczewka stanowi element każdego sygnalizatora kolejowego (świetlnego).
Została ona wyróżniona w „starej” Liście Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
[6], jednak ma to swoje reperkusje w postaci problemów z weryfikacją spełnienia wymagań zasadniczych dotyczących interoperacyjności systemu kolei –
podsystemu sterowanie - urządzenia przytorowe oraz nastręcza wątpliwości jednostkom dokonującym certyfikacji sygnalizatorów kolejowych oraz podsystemu
sterowanie – urządzenia przytorowe. Tegoroczna nowelizacja Listy [7] również
1 Wkład autorów w publikację: Koper E. 75%, Kochan A. 25%

92

Koper E., Kochan A.

nie rozwiązała zagadnienia zgodności soczewki sygnalizacyjnej ze stawianymi jej
wymaganiami formalnymi. Problemy te opisano w rozdziale trzecim niniejszego
artykułu.
2. Soczewka sygnalizacyjna – informacje ogólne
Rolą soczewki sygnalizacyjnej jest przekazanie sygnału o danej barwie, skupienie strumienia, tak by padał on równolegle do osi optycznej soczewki (lub został
kierowany do oczu maszynisty znajdującego się na łuku lub „pod sygnalizatorem”) oraz zapewnienie widoczności przekazywanego sygnału. Aspekty te są silnie
związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, ponieważ widoczność i rozpoznawalność wskazań sygnalizatorów determinują sposób prowadzenia pociągu przez
maszynistę – a więc regulację prędkości. Brak odpowiedniej widoczności i rozpoznawalności wskazań może doprowadzić do wystąpienia niebezpiecznej sytuacji
ruchowej [5].
W [12] zdefiniowano wymagania dotyczące widoczności i rozpoznawalności
sygnałów przekazywanych przez sygnalizatory kolejowe. Sygnalizatory kolejowe
powinny, w związku z pełnioną funkcją, zapewniać:
– widoczność wskazań z ustalonej przepisami odległości, zarówno w dzień
jak i w nocy,
– sygnał wysyłany przez sygnalizator musi trafić do oczu maszynisty w takim
czasie, by możliwe było płynne dostosowanie prędkości do wyświetlanych
wskazań.
Sygnał powinien cechować się odpowiednimi parametrami oraz być przekazywany w taki sposób, aby został nie tylko spostrzeżony, lecz by również jego barwa
mogła być bezbłędnie rozpoznana z odległości pozwalającej na odpowiednią reakcję maszynisty zgodną z nadawanym sygnałem świetlnym [5]. Stąd też istotnym
jest zapewnienie pewnych parametrów fotometrycznych związanych z soczewką
sygnalizacyjną.
W celu zwiększenia odległości widoczności sygnału bez zwiększania mocy źródła światła układ optyczny sygnalizatora kolejowego zostaje wyposażony w soczewki, które pośredniczą w wysyłaniu strumienia świetlnego równolegle do osi
optycznej soczewki. Ponadto, aby zniwelować skalę absorpcji oraz zmniejszyć masę
soczewki, na polskiej sieci kolejowej stosuje się soczewki schodkowe, jednostronnie
wypukłe. Schodki te mogą znajdować się po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
soczewki. W kolejnictwie polskim stosuje się układ dwóch soczewek Fresnella –
wewnętrznej – barwnej – stanowiącej źródło barwy sygnału oraz zewnętrznej bezbarwnej. Obie soczewki są umocowane na stałe i nie mogą być w stosunku do
siebie regulowane. Soczewki wewnętrzna oraz zewnętrzna różnią się miedzy sobą
nie tylko barwą, lecz również średnicą. Na rys. 1 przedstawiono widok zewnętrznej soczewki Fresnella z sektorem odchylającym.
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Rys.1. Zewnętrzna soczewka Fresnella z sektorem odchylającym
Źródło: opracowanie własne na podstawie [3]

Dla sygnalizatora wymaga się zapewnienia odpowiedniego strumienia świetlnego wysyłanego do oczu maszynisty znajdującego się na łuku lub „pod” sygnalizatorem. W tym celu stosuje się soczewki z sektorem odchylającym o kącie 55◦,
którego zadaniem jest skierowanie części strumienia w odpowiednim kierunku (w
kierunku oczu maszynisty).
3. Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Rozporządzenie 720 [10] wymienia urządzenia, dla których wymagane jest
uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Wykaz właściwych
specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których wymagania
powinny zostać sprawdzone i spełnione w ramach procesu certyfikacji urządzeń
sterowania ruchem kolejowym przedstawiono w „Liście Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego” [6] (zwanej dalej LPU). Lista ta stanowi jednocześnie wykaz
specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych będących podstawą
do weryfikacji spełnienia wymagań zasadniczych zdefiniowanych w dyrektywie
o interoperacyjności systemu kolei [1] - w procesie weryfikacji interoperacyjności
systemu kolei zgodnie z prawem krajowym. W styczniu 2017 roku wspomniana
lista została znowelizowana [7]. Wziąwszy pod uwagę, iż dotychczasowa lista [6]
- w przypadku wybranych inwestycji - nadal obowiązuje, na potrzeby niniejszego
artykułu przyjęto dla niej określenie „dotychczasowa” lub „stara LPU”. Listę znowelizowaną nazwano „nową LPU” [7]. Zgodnie z [7] lista dotychczasowa może
mieć zastosowanie w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych, na zaprojek-
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towanie których ogłoszono przetarg przed dniem opublikowania „nowej listy”.
W przypadku inwestycji infrastrukturalnych, które nie są realizowane w trybie
przetargowym, lista dotychczasowa może mieć zastosowanie, jeżeli przed dniem
opublikowania „nowej listy” podpisana została umowa na zaprojektowanie tego
projektu. Dotychczasowa LPU w związku ze wspomnianą podwójną rolą nie rozdzielała wymagań stawianych urządzeniom od wymagań stawianych podsystemowi sterowanie – urządzenia przytorowe. Zaś „nowa LPU” rozgranicza wymagania
weryfikowane w dwóch niezależnych procesach: certyfikacji urządzeń oraz certyfikacji podsystemów kolejowych.
4. Soczewka sygnalizacyjna - aspekty formalne
Soczewka sygnalizacyjna została wyróżniona na „starej LPU” [6], jako jeden
z szesnastu parametrów podstawowych dla podsystemu strukturalnego sterowanie
– urządzenia przytorowe. W tab. 1 przedstawiono wybrane wymagania sformułowane w LPU wraz z dokumentami odniesienia.
Tabela 1. Przykładowe wymagania związane z interoperacyjnością systemu kolei wraz z dokumentami
odniesienia

1.

2.

3.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji dział III
X
Instrukcja sygnalizacji Ie1
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- art. 7
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
kolejowe i ich usytuowanie § 116
Widoczność
i rozpoznawalność Ie-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy
sygnałów
urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Norma BN-3506-32 Latarnie sygnałowe i semafory świetlne karzełkowe EHA-1 Wymagania i X
badania
Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic
sygnałowych Ie-102
Soczewka
Norma PN-79-B-13065 Szkło sygnalizacyjne X
sygnalizacyjna
Soczewki Fresnella
Wskazania
sygnalizatorów

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Zgodność techniczna

Zdrowie

Dokument odniesienia

Ochrona środowiska

Wymaganie

Niezawodność i
dostępność

L.p.

Bezpieczeństwo

Wymaganie zasadnicze
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Zgodnie z tabelą 1, spełnienie wymagania zasadniczego jakim jest bezpieczeństwo, dla wymagania „soczewka sygnalizacyjna” wymaga weryfikacji pod kątem
spełnienia zapisów normy [9]. Należy zwrócić uwagę na to, iż soczewka sygnalizacyjna jest jedynym przypadkiem na „starej” LPU [6], dla którego zdefiniowano
wyłącznie jeden dokument odniesienia. Jest to istotne oraz problematyczne. Kwestii tej nie rozwiązano także w „nowej LPU” [7] (rys. 2).

Rys.2. Fragment „nowej LPU” dotyczący wymagań dla sygnalizatora kolejowego [7]

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) wycofał ze stosowania normę PN-79-B-13065 [9] z dniem 25 sierpnia 2015 roku. Analizę tego, czy stosowanie
norm jest obligatoryjne, czy też nie - w pracy pominięto. Ponadto ważnym aspektem jest, iż na polskim rynku działa tylko jeden producent soczewek Fresnella, stosowanych w kolejnictwie. Co więcej producent ten nie produkuje wyrobów zgodnych z normą [9], lecz zgodną z dokumentem wewnętrznym – Warunki Techniczne Odbioru (WTO) [3,4]. Ów producent uzyskał świadectwo dopuszczenia do
eksploatacji dla soczewki sygnalizacyjnej zewnętrznej (Fz) oraz wewnętrznej (Fw)
[2]. Dokumentacją techniczną soczewki, wskazaną w świadectwie są wspomniane
dokumenty producenta – WTO dla soczewki zewnętrznej i wewnętrznej. Istnieją
jednak różnice pomiędzy normą [9] a wymaganiami wewnętrznymi producenta
przedstawionymi w [3,4].
Norma [9], jako dokument wymieniony na LPU [6,7], powinna określić zestaw wymagań dla soczewki, weryfikowanych w ramach procesu dopuszczenia do
eksploatacji sygnalizatora kolejowego. Niemniej soczewka sygnalizacyjna nie została wyodrębniona w rozporządzeniu [10] w sprawie dopuszczania do eksploatacji
usrk, jako element niezależny.
Zdaniem autorów analizę wymagań dla soczewki sygnalizacyjnej należy prowadzić w ramach oceny sygnalizatora kolejowego. Wynika to z faktu, iż soczewka
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(układ dwóch soczewek) wraz ze źródłem światła stanowią element układu optycznego sygnalizatora kolejowego. Warto również zwrócić uwagę na to, iż Lista Prezesa UTK [6] nie wyróżnia pozostałych poszczególnych elementów sygnalizatora,
takich jak wspomniane źródło światła, czy maszt sygnalizatora. Może to wynikać
z faktu, iż elementy te nie mają bezpośredniego wpływu na zapewnienie interoperacyjności systemu kolei. Ponadto pierwotnym celem opracowania LPU, było wykorzystanie jej w procesie weryfikacji interoperacyjności według prawa krajowego.
Inną propozycją jest wyodrębnienie w LPU wymagania „układ optyczny” - rozpatrywany całościowo, co miałoby zastąpić dotychczas wyodrębnioną „soczewkę
sygnalizacyjną”. Rzeczony układ optyczny miałby spełniać określone wymagania
fotometryczne. Problem jest o tyle istotny, że przedmiotowa soczewka Fresnella
wykorzystywana jest powszechnie w żarowej sygnalizacji świetlnej oraz w związku z brakiem wymagań dla soczewki dedykowanej sygnalizatorom LED-owym
– w sygnalizatorach o nieżarowym źródle światła.
Wybrane aspekty poruszone w normie dedykowanej soczewce [9] są również
przytoczone w normie branżowej dedykowanej sygnalizatorom [8]. Norma [8]
została wymieniona na LPU [6,7], jako dokument odniesienia dla sygnalizatora
kolejowego oraz jest powszechnie stosowana przez producentów sygnalizatorów
kolejowych. Traktuje ona nt. badań, sprawdzeń jakie powinien przejść sygnalizator
kolejowy, instalowany na sieci kolei. Część wymagań dotyczy aspektów fotometrycznych, a więc związanych z układem optycznym (w tym soczewką) sygnalizatora. Norma [8] obliguje producentów sygnalizatorów kolejowych do realizacji
prób pełnych i/lub niepełnych. Zasady doboru rodzaju prób przedstawiono w normie [8]. Niemniej producenci sygnalizatorów kolejowych realizują wspomniane
próby, czego dowodem są protokoły z badań pełnych i/lub niepełnych. Spełnienie
wymagań przez urządzenie (jako całość) zwalnia w pewnym sensie soczewkę z konieczności osiągania, czy posiadania pewnych parametrów. Dlatego też w analizie
przedstawionej poniżej złagodzono część wymagań stawianych bezpośrednio soczewce na rzecz spełnienia wymagań przez całe urządzenie, jakim jest sygnalizator.
W podrozdziałach 3.1, 3.2 podjęto próbę analizy różnic pomiędzy wymaganiami normy [9] oraz WTO [3,4].
4.1. Różnice pomiędzy wymaganiami normatywnymi oraz wymaganiami
producenta – soczewka wewnętrzna
Powyżej wspomniano o różnicach zauważonych dla wymagań stawianych przez
normę [9] oraz wymagań wewnętrznych producenta soczewek. Rozbieżności zauważyć można zarówno dla soczewki większej – zewnętrznej, jak również mniejszej – wewnętrznej. Różnice dotyczą zarówno gabarytów, aspektów fotometrycznych, jak również związanych z badaniem, czy pakowaniem wyrobów. W tab. 2
zaprezentowano owe różnice dla soczewki wewnętrznej oraz przeanalizowano ich
znaczenie.
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Tabela 2. Różnice występujące pomiędzy normą PN-79/B-13065 [9] oraz WTO producenta [4], dotyczące:
wymiarów, aspektów fotometrycznych, sposobu badania próbek oraz pakowania wyrobu
Lp.

Wymaganie/
parametr

PN-79/B-13065 [9]

1.

2.

3.

4.

Główne wymiary
soczewki

- Średnica: Φ140 -1,5 [mm]
- Promień R czaszy będącej powierzchnią
wewnętrzną: 122 [mm]
- Odległość ogniska od krawędzi soczewki
(w osi optycznej): 74±4.

- Średnica: Φ139 -1,5 [mm]
- Promień R czaszy będącej powierzchnią
wewnętrzną: 117 [mm]
- Odległość ogniska od krawędzi soczewki
(w osi optycznej): 78±4.

+0,8

1.
Uwagi

Współrzędne
trójchromatyczne
2.
Uwagi

Współczynnik
przepuszczalności
światła

3.

Uwagi

WTO [4]

+0,5

Wskazane różnice są niewielkie. Soczewki zgodne z WTO [4] będą kompatybilne
wymiarowo z komorami sygnalizatorów, produkowanymi pod kątem soczewki zgodnej
z WTO [4] i z PN [9].
Maksymalna różnica średnicy soczewki wynosi 10,5 [mm], minimalna różnica
średnicy soczewki wynosi 0 [mm]. Maksymalna różnica w odległości ogniska od
krawędzi soczewki wynosi 12 [mm], minimalna różnica w odległości ogniska od
krawędzi soczewki wynosi 0 [mm].
Producenci sygnalizatorów kolejowych, wykorzystujących w swej konstrukcji
soczewki zgodne z WTO [4] deklarują w swych dokumentacjach technicznoruchowych zgodność pomiędzy gabarytami soczewki a otworem, w którym montowana
jest soczewka.
Różnice w odległości ogniska od krawędzi soczewki są niewielkie. Parametr zostaje
skompensowany poprzez regulację układu optycznego sygnalizatora, w tym wzajemne
położenie źródła światła sygnalizatora oraz soczewek sygnalizacyjnych. Regulacja
odbywa się w warunkach laboratoryjnych. Dodatkowo ma ona miejsce w przypadku
ingerencji w układ optyczny sygnalizatora, spowodowany np. konserwacją urządzenia,
o ile istnieją przesłanki dotyczące nieprawidłowego położenia żarówki w komorze.
Punkt numer 3 barwy zielonej ma
Punkt numer 3 barwy zielonej ma
współrzędną x=0,321.
współrzędną x=0,329.
Różnica jest niewielka. Produkowane soczewki mogą wysyłać w określonych w WTO
[4] i PN [9] warunkach strumień o barwie zielonej z nieznacznie większego zakresu
współrzędnych trójchromatycznych.
Różnica ta jest niezauważalna.
- Dla czerwonej SFwI (soczewka
wewnętrzna, stosowana przy szybkościach
pociągów do 140km/h): minimum 7%,
- dla czerwonej SFwII (soczewka
- dla czerwonej: minimum 8%,
wewnętrzna, stosowana przy szybkościach
- dla zielonej: minimum 14%.
pociągów powyżej 140km/h): minimum
12%,
- dla zielonej SFwI: minimum 8%,
- dla zielonej SFwII: minimum 14%.
WTO [4] producenta nie definiuje prędkości maksymalnej, dla której mogą być
stosowane soczewki.
W przypadku soczewki wewnętrznej, zgodnej z WTO [4] – zarówno czerwonej
jak i zielonej - stosowanej dla prędkości mniejszych niż 140km/h współczynnik
przepuszczalności światła jest większy lub równy od wymagania przedstawionego w
normie [9].
W przypadku soczewki wewnętrznej stosowanej dla prędkości większych niż 140 km/h
współczynnik przepuszczalności światła:
–
dla soczewki czerwonej produkowanej zgodnie z WTO [4] jest mniejszy
niż współczynnik wymagany przez normę [9]. Przepuszczalność szkła ma
wpływ na moc sygnału świetlnego emitowanego przez sygnalizator. Różnica w
wymaganiach jest niewielka. Natomiast światłość poosiowa danej komory jest
weryfikowana podczas badań sygnalizatora.
–

dla soczewki zielonej wymagania w dokumentach są spójne.

Warto zaznaczyć, iż parametr ma wpływ na widoczność wskazania. Aspekt ten jest
również weryfikowany podczas instalacji oraz odbiorów sygnalizatora kolejowego.
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Odporność
chemiczna na
działanie wody

4.

Uwagi
Cechowanie
5.

Uwagi
Pakowanie

6.

Uwagi

Badania
7.
Uwagi

Zgodnie z PN-65/S-13085 – co najmniej
IV klasa

Zgodnie z PN-ISO 719:1994 – co
najmniej IV klasa

Klasyfikacja stopnia odporności chemicznej na działanie wody w ww. dokumentach
jest spójna.
Odmienny sposób cechowania soczewek.
Różnica zapisów w dokumentach nie ma wpływu na parametry strumienia świetlnego.
Różnica ta, nie ma zdaniem autorów, wpływu na spełnienie wymagań zasadniczych.
Odmienny sposób pakowania soczewek
Norma [9] dopuszcza odmienne sposoby pakowania soczewek. Nie ma to wpływu na
parametry strumienia świetlnego.
Różnica ta, nie ma zdaniem autorów, wpływu na spełnienie wymagań zasadniczych.
- Odmienny sposób pobierania próbek.
- Odmienna ocena wyników badań.
- W WTO [4] występuje podział na badania pełne i niepełne.
Zakres badań i metody ich wykonywania są określone w podobny sposób. W [9]
dopuszczalna była sytuacja występowania w próbce sztuk z defektem. Zgodnie z WTO
[4] wszystkie soczewki muszą przejść badania niepełne z wynikiem pozytywnym oraz
wszystkie próbki pobrane podczas badania pełnego muszą przejść badania z wynikiem
pozytywnym

Źródło: opracowanie własne

4.2. Różnice pomiędzy wymaganiami normatywnymi oraz wymaganiami
producenta – soczewka zewnętrzna
Różnice pomiędzy wymaganiami opisanymi w normie [9] oraz WTO [3] opisano w tab. 3. Podobnie jak w punkcie 4.1 dokonano analizy znaczenia rozbieżności, tym razem dla soczewki zewnętrznej.
Tabela3. Różnice występujące pomiędzy normą PN-79/B-13065 [9] oraz WTO producenta [3], dotyczące:
wymiarów, aspektów fotometrycznych, sposobu badania próbek oraz pakowania wyrobu
Lp.
1.

Wymaganie/
parametr
2.
Główne wymiary
soczewki

1.
Uwagi

Współczynnik
przepuszczalności
światła
2.
Uwagi

PN-79/B-13065 [9]

WTO [3]

3.
4.
Odległość ogniska od krawędzi soczewki Odległość ogniska od krawędzi soczewki
(w osi optycznej): 120±10 [mm]
(w osi optycznej): 137±10 [mm]
Maksymalna różnica w odległości ogniska od krawędzi soczewki wynosi 37 [mm], minimalna różnica w odległości ogniska od krawędzi soczewki wynosi 0 [mm].
Parametr zostaje skompensowany poprzez regulację układu optycznego sygnalizatora, w
tym wzajemne położenie źródła światła sygnalizatora oraz soczewek sygnalizacyjnych. Regulacja odbywa się w warunkach laboratoryjnych. Dodatkowo ma ona miejsce w przypadku ingerencji w układ optyczny sygnalizatora, spowodowany np. konserwacją urządzenia,
o ile istnieją przesłanki dotyczące nieprawidłowego położenia żarówki w komorze.
- Dla soczewki SFzrI: (soczewka
zewnętrzna, stosowana przy szybkościach
pociągów do 140 km/h): 75%
- Minimalna wartość wyższa niż 85%
- Dla soczewki SFzrII: (soczewka
zewnętrzna, stosowana przy szybkościach
pociągów powyżej 140 km/h): 85%
WTO [3] producenta nie definiuje prędkości maksymalnej, dla której mogą być
stosowane soczewki.
W przypadku soczewki zewnętrznej, zgodnej z WTO [3] – zarówno czerwonej
jak i zielonej - stosowanej dla prędkości mniejszych oraz większych niż 140 km/h
współczynnik przepuszczalności światła jest większy lub równy wymaganiom
przedstawionym w normie [9].
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Natężenie
oświetlenia

3.
Uwagi

4.

Odporność
chemiczna na
działanie wody
Uwagi
Cechowanie

5.

Uwagi
Pakowanie

6.

Uwagi

Badania
7.
Uwagi
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- SFzrI min: 150 lx
- Światłość poosiowa nie mniejsza niż
- SFzrII min 350 lx
7500 cd
Istnieją rozbieżności w zakresie wymaganego natężenia oświetlenia (a tym samym
światłości poosiowej). Wymagane minimum 150 lx jest spełnione dla soczewek
Fresnella SFzrI, natomiast wymóg minimum 350 lx dla soczewek SFzrII może okazać
się niespełniony, jeśli światłość poosiowa przyjmie wartość z przedziału 7500 –
8750 cd.
Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż zgodnie z [7] wymagana światłość poosiowa
wynosi min. 1118 cd, co pozwala na uzyskanie zasięgu widoczności sygnalizatora
536 m. Dlatego nadrzędnym parametrem uznaje się światłość poosiową, pozwalającą
osiągnąć wymaganą widoczność.
Zgodnie z PN-65/S-13085 – co najmniej
Zgodnie z PN-ISO 719:1994
IV klasa
Klasyfikacja stopnia odporności chemicznej na działanie wody w ww. dokumentach
jest spójna.
Odmienny sposób cechowania soczewek
Różnica zapisów w dokumentach nie ma wpływu na parametry strumienia świetlnego.
Różnica ta, nie ma zdaniem autorów, wpływu na spełnienie wymagań zasadniczych.
Odmienny sposób pakowania soczewek
Norma [9] dopuszcza odmienne sposoby pakowania soczewek. Nie ma to wpływu na
parametry strumienia świetlnego.
Różnica ta, nie ma zdaniem autorów, wpływu na spełnienie wymagań zasadniczych.
- Odmienny sposób pobierania próbek.
- Odmienna ocena wyników badań.
- W WTO [3] występuje podział na badania pełne i niepełne.
Zakres badań i metody ich wykonywania są określone w podobny sposób. W [9]
dopuszczalna była sytuacja występowania w próbce sztuk z defektem. Zgodnie z WTO
[3] wszystkie soczewki muszą przejść badania niepełne z wynikiem pozytywnym oraz
wszystkie próbki pobrane podczas badania pełnego muszą przejść badania z wynikiem
pozytywnym.

Źródło: opracowanie własne

Analizę znaczenia rozbieżności przedstawiono w tabelach 2 oraz 3. Podsumowując, pewne różnice wskazane w tych tabelach mogą zostać uznane za nieznaczące, pod warunkiem, iż aspekty te są weryfikowane i spełnione przez sygnalizator kolejowy. Zdaniem autorów, wymagania fotometryczne, takie jak: przepuszczalność świetlna, natężenie oświetlenia (a tym samym światłość poosiowa),
mające bezpośredni wpływ na jakość sygnału świetlnego, muszą zostać spełnione
przez urządzenie. Powyższe aspekty są o tyle istotne, iż mają one wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. Część rozbieżności zdaniem autorów nie ma
wpływu na spełnienie wymagań zasadniczych. Różnice te dotyczą następujących
wymagań: gabaryty soczewki, współrzędne trójchromatyczne dla barwy zielonej
– z racji, iż rozbieżności pomiędzy normą [9] oraz WTO producenta [3,4] są
niewielkie. Co więcej, zdaniem autorów rozbieżności stwierdzone dla wymagań:
cechowanie, pakowanie, badanie nie mają wpływu na cechy soczewek. Reasumując, wymagania związane z aspektami fotometrycznymi powinny zdaniem
autorów być spełnione przez sygnalizator kolejowy. Natomiast soczewka sygnalizacyjna powinna umożliwiać osiągnięcie wymaganych parametrów przez wspomniane urządzenie.
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5. Podsumowanie
W artykule opisano problem natury formalnej związany z soczewką sygnalizacyjną. Stwierdzono, iż istnieją rozbieżności pomiędzy jedynym i jednocześnie
nieaktualnym dokumentem normatywnym dedykowanym soczewce, a wyrobem produkowanym przez jedynego w kraju dostawcę – producenta soczewek.
Oznacza to, iż aktualnie nie ma w Polsce producenta, który produkowałby soczewki sygnalizacyjne, zgodne z normą [9].
Autorzy dokonali analizy różnic w specyfikacjach. Stwierdzone różnice nie są
znaczące, zwłaszcza, iż zdaniem autorów należy rozważać wymagania dla sygnalizatora całościowo – bez wyodrębnienia soczewki sygnalizacyjnej, jako indywidualnego elementu. Nie zmienia to jednak faktu, iż sygnalizator kolejowy powinien spełniać odpowiednie wymagania fotometryczne, na których osiągnięcie
ma wpływ zastosowana soczewka. Należy także zwrócić uwagę na to, iż LPU nie
wyodrębnia pozostałych elementów, tworzących układ optyczny sygnalizatora.
Zdaniem autorów z punktu widzenia zapewnienia interoperacyjności systemu
kolei istotne jest, aby wymagania dotyczyły całego układu optycznego sygnalizatora zamiast wyłącznie elementu tego układu, jakim jest soczewka sygnalizatora kolejowego. Alternatywą jest uzupełnienie w zakresie układu optycznego
wymagań stawianych sygnalizatorom kolejowym.
Soczewki Fresnella zewnętrzne SFZ i wewnętrzne SFW produkowane przez
jedynego producenta w kraju, posiadają bezterminowe świadectwo dopuszczenia
do eksploatacji o numerze U/2001/0169 [2], wydane przez Główny Inspektorat
Kolejowy. Dokumentacją techniczną wskazaną w przedmiotowym świadectwie
nie jest norma [9], lecz wymagania wewnętrzne producenta WTO.
Zarówno ”stara Lista Prezesa”, jak i jej tegoroczna nowelizacja wskazują
normę [9], jako dokument odniesienia dla soczewki sygnalizacyjnej. Pomija się
w dyskusjach rzeczywisty problem mający miejsce w przypadku soczewki oraz
jej zgodności z normą. Reperkusją tego może być uznanie wszystkich soczewek
sygnalizacyjnych za nieinteroperacyjne, co interpretować można jako brak interoperacyjnych sygnalizatorów stosowanych na kolejach polskich lub nałożenie
odpowiedzialności za rozwiązanie zagadnienia na jednostki notyfikowane, dokonujące oceny podsystemu sterowanie – urządzenia przytorowe. Ponadto wskazana sytuacja może nastręczać problemów jednostce organizacyjnej realizującej
proces dopuszczenia do eksploatacji sygnalizatora kolejowego, ponieważ brak
zgodności soczewki sygnalizacyjnej ze stawianymi wymaganiami może doprowadzić do uznania sygnalizatora za niezgodny z wymaganiami przedstawionymi
w LPU.
Reasumując, zdaniem autorów zasadnym jest opracowanie specyfikacji technicznej i/lub normy dla sygnalizatora kolejowego, które to uwzględniałyby rzeczywiste potrzeby w tym zakresie oraz niestanowiące przepisów martwych.
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Streszczenie. Fundamentalnym czynnikiem związanym z procesem inwestycyjnym w szczególności w odniesieniu do systemów sterowania ruchem kolejowym (srk) jest ryzyko. Dokonując
rozważań na temat ryzyka w inwestycjach, nieodzownym staje się zdefiniowanie pojęcia niewymiernego czynnika jakim jest ryzyko. W procesach inwestycyjnych ryzyko oznacza możliwość poniesienia straty lub nieosiągnięcia zamierzonego celu. Podjęcie jakiejkolwiek decyzji działalności
inwestycyjnej jest obarczone ryzykiem. Z tego też względu konieczna staje się ocena wielkości ryzyka
związanego z procesem inwestycyjnym. Istnieje wiele metod oceny ryzyka, minimalizacja ryzyka
jest związana z wyborem metod projektowania systemów srk. Według normy PN-EN 50126 jest
podejście RAMS. Opracowanie projektów inwestycyjnych w ujęciu RAMS nie rozwiązuje problemów oceny wielkości ryzyka. W tym celu pomocne stają się metody wielokryterialnego podejścia
do rozwiązania problemu. W publikacji zostanie przedstawiony przykład zastosowania pewnej
metody do oceny ryzyka.
Słowa kluczowe: inwestycje kolejowe, ryzyko, metody oceny ryzyka

1. Wprowadzenie
W warunkach dynamicznie zmieniających się uwarunkowań politycznych
i gospodarczych, podejmowanie decyzji inwestycyjnych i realizacja inwestycji są
nierozłącznie powiązane z ryzykiem. Analiza ryzyka stanowi kluczowy element
systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie szynowym. Od zastosowanej
metody, dobrych praktyk, rzeczowego i sumiennego podejścia do analizy ryzyka
w znacznej mierze zależy skuteczność działań i efektywność środków przeznaczonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei.
Za bezpieczeństwo w transporcie kolejowym głównie odpowiadają systemy
sterowania ruchem kolejowym, które również w ostatnich latach bardzo się rozwinęły. Na rynku pojawiają się nowe systemy srk różnych producentów, co również
zwiększa poziom ryzyka inwestycji kolejowych. W samej branży sterowania ruchem kolejowym pojawia się coraz więcej inwestycji, które mają na celu wprowadzenie nowych, interoperacyjnych systemów. Zgodnie z [5] przekazanym w lipcu
1 Wkład autorów w publikację: Kycko M. 50%, Zabłocki W. 50%
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2017 r. do Komisji Europejskiej, przewiduje się, że w system ETCS do 2023 roku
zostanie wyposażonych 2667 km linii kolejowych, a w perspektywie do 2030 roku
liczba ta wzrośnie ponad dwukrotnie, przekraczając 6700 km. Równolegle planowane jest wdrożenie na większości linii kolejowych w Polsce systemu GSM-R.
Nakłady związane z koniecznością wdrożenia systemu ERTMS na infrastrukturze
kolejowej Polski oszacowano na ok 6 mld zł, w zdecydowanej większości będą one
pochodzić ze środków unijnych. Wykres poniżej obrazuje wydatki PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. na inwestycje.

Wykres 1. Wydatki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na inwestycje (w mld zł) [9]

Zgodnie z powyższym wykresem zauważalny staje się ogrom prac i zadań, które
planowane są na najbliższe lata. Wielkość przedsięwzięć w tak krótkim czasie powiązana jest ze zdecydowanym wzrostem poziomu ryzyka inwestycji kolejowych.
Istnieje szereg metod analizy ryzyka tworzonych na rzecz różnych branż przemysłu i skodyfikowanych w postaci norm lub dyrektyw. Metody te nie uwzględniają
jednak specyfiki branży kolejowej, w tym głównie sterowania ruchem kolejowym,
co wymaga uwzględnienia faktu skomplikowania systemów srk, współistnienia
producentów, czy też braku specjalistów w tej branży i w konsekwencji nie pozostaje bez wpływu na poziom bezpieczeństwa systemu srk. Niniejsza publikacja
przedstawia wybrane metody analizy ryzyka oraz wielokryterialne podejście rozwiązania problemu.
2. Podstawy analizy ryzyka w branży kolejowej
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
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w swoim zakresie. Problematyka ta jest nowa dla sektora kolejowego i powoduje
wiele nieporozumień natury interpretacyjnej, w szczególności, 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 m. in. 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:
[11,12,13]. W normie [11] 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 [13] określa procedury i wymagania techniczne,
dotyczące projektowania oprogramowania bezpiecznego systemu elektronicznego sterowania i zabezpieczenia na kolei. Norma [12] definiuje wymagania
dotyczące projektowania, testowania, odbioru i zatwierdzania elektronicznych
systemów, podsystemów i urządzeń sygnalizacji, związanych z bezpieczeństwem
w zastosowaniach kolejowych.
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 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 [7], z uwzględnieniem założeń analizy RAMS [11]. 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 [16]. W zakresie podstaw zarządzania bezpieczeństwem rozporządzenie to wskazuje metodę postępowania w przypadku analizy znaczenia zmiany, nie wchodząc jednak w szczegóły dotyczące samej analizy
ryzyka. Do konieczności realizacji analizy ryzyka odwołują się również wymagania prawne związane z systemem SMS (Safety Management System) i MMS
(Maintenance Management System).
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Rys. 1. Schemat procesu zabudowy systemu ETCS w oparciu o cykl V (źródło: [7])

3. Analiza ryzyka w procesach inwestycyjnych oraz metody oceny ryzyka
Ocena ryzyka staje się istotnym elementem całego procesu inwestycyjnego.
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. Rekomendowany zakres analizy ryzyka obejmuje następujące etapy [10]:
– identyfikacja czynników ryzyka,
– analiza jakościowa ryzyka,
– działania zaradcze i ich alokacja,
– monitorowanie,
– analiza ilościowa ryzyka (na bazie prawdopodobieństwa) (opcjonalnie).
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 [11], w której pokazany jest cykl życia
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systemu (np. systemu srk), analiza ryzyka jest niezbędnym i istotnym elementem
horyzontu cyklu życia systemu. Analiza ryzyka projektu inwestycyjnego powinna
obejmować cały proces inwestycyjny zaczynając od koncepcji aż po wdrożenie oraz
eksploatację.
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 [15].

Rys. 2. Cykl zarządzania ryzykiem (oprac. na podst. [14])

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. Dotychczas najczęściej
spotykanymi metodami oceny ryzyka są metody takie jak:
– analiza drzewa niezdatności,
– badania zagrożeń i gotowości operacyjnej,
– analiza niezawodności człowieka,
– metoda delhijska,
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– 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 ryzyka. Dobór metody analizy ryzyka zależy od
wielu różnorodnych czynników charakteryzujących inwestora, a także specyfiki
samej inwestycji.
Decydenci mają indywidualną skłonność do podejmowania ryzyka, określoną
wiedzę, umiejętności, doświadczenie, co wpływa na sposób oceny i analizy ryzyka.
Przykłady zastosowania wybranych metod analizy ryzyka należące do różnych zakresów stosowalności zostały przedstawione w tab. 1.
Tablica 1. Zakres stosowalności wybranych metod analizy ryzyka (oprac. własne)
Ocena na
Ocena
etapie studium na etapie
wykonalności projektu
Analiza drzewa
zdarzeń
Analiza FMEA
Analiza HAZOP
Analiza drzewa
niezdatności
Analiza
niezawodności
człowieka
Metoda delhijska
Symulacja
Monte-Carlo
Przegląd danych
w retrospekcji
Analiza RAMS
Ocena
wielokryterialna

+

+

Ocena
na etapie
zabudowy

Ocena w
okresie
eksploatacji

Ocena
czynników
ludzkich

Ocena
niezawodności
urządzeń

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

--

---

--

--

--

+

--

+

--

--

--

--

+

--

+

+

+

+

--

--

+

+

+

+

--

+

+

+

+

+

+

+

+

--

--

--

--

+

+

+

+

+

+

+

4. Wybrane ryzyka w inwestycjach kolejowych oraz koncepcja rozwiązania problemu przy zastosowaniu symulacji Monte Carlo
W procesach inwestycyjnych obejmujących inwestycje kolejowe występuje
wiele źródeł ryzyka, szczególnie w dobie dynamicznych zmian w branży kolejowej.
W poniższej tablicy zestawione zostały grupy ryzyk, z którymi można się najczęściej spotkać realizując inwestycje kolejowe.
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Tablica 2. Identyfikacja ryzyk w inwestycjach kolejowych (oprac. własne)
Lp.

Kategoria ryzyka

1.

Ryzyka związane
z projektowaniem

2.

Ryzyka operacyjne

3.

Ryzyka administracyjne/
prawne

4.

Ryzyka związane
z wykonaniem robót/
techniczne

Czynniki ryzyka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.

6.

Ryzyka finansowe

Ryzyka spowodowane
przez czynnik ludzki

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Niedostateczne wizje lokalne i inwentaryzacja
Niedoszacowanie kosztu projektowania
Błędy w projektowaniu
Zwiększenie zakładanych kosztów operacyjnych
Ryzyka klimatyczne (mrozy, powodzie, itp.)
Opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na realizację inwestycji (np. na
budowę). Opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych
Niejednoznaczność przepisów (np. błędy w tłumaczeniu TSI)
Zmiana przepisów i wymagań podczas procesu inwestycyjnego
Ignorowanie obowiązku certyfikacji w procesach inwestycyjnych
Przekroczenie budżetu nakładów inwestycyjnych
Ryzyka geologiczne (nieoczekiwane niekorzystne warunki gruntowe,
osunięcia terenu, itp.)
Ryzyka klimatyczne (mrozy, powodzie, itp.) Ryzyka archeologiczne
(wykopaliska)
Ryzyka związane z wykonawcą (bankructwo, brak wystarczających
zasobów, itp.)
Dobór nieodpowiednich systemów sterowania
Niespełnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
Konieczność stworzenia interfejsów pomiędzy różnymi systemami
Błędy systemów/aplikacji
Nowe technologie (brak doświadczenia)
Dostępność środków krajowych na finansowanie nakładów
inwestycyjnych
Wzrost kosztów finansowania instalacji i utrzymania
Finansowanie inwestycji , np. cofnięcie finansowania
Konieczność utrzymania dwóch systemów w okresie przejściowym
Opóźnienie inwestycji, częsty brak terminowości
Koszt interfejsów pomiędzy systemami przerasta często koszt
systemu
Brak wiedzy i doświadczenia wykonawcy
Naciski zewnętrzne/brak bezstronności
Brak świadomości związanej z ryzykiem
Brak specjalistów z branży srk
Zmęczenie/praca w stresie
Brak szkoleń

Zestawione w tab. 2 ryzyka, są to ryzyka, które należy oceniać i monitorować
na każdym etapie inwestycji. W rozdziale 3 przedstawione zostały najczęściej
stosowane metody oceny ryzyka. Nie mniej jednak żadna z przedstawionych
metod nie jest metodą uniwersalną, gdyż zasadność zastosowania danej metody
uzależniona jest od etapu inwestycji, od zakresu prac oraz od samego zakresu danej
inwestycji.
Oceniając ryzyko można zastosować analizę jakościową bądź też analizę ilościową. Oczywiście warto te metody połączyć ze sobą. Analiza ilościowa ryzyka pozwala na ocenę wpływu zidentyfikowanych ryzyk na cele danej inwestycji. Skutek
ryzyka jest odniesiony do aspektów czasu realizacji, kosztów, oraz zakresu i jakości.
Ponieważ trudno zakres i jakość przedstawić w postaci mierzalnych wskaźników,
najczęściej występuje metoda - ocena w odniesieniu do czasu i kosztów realizacji inwestycji. Nie mniej jednak w artykule ryzyko zostanie przeanalizowane pod
względem czasu oraz bezpieczeństwa realizacji danej inwestycji, ponieważ koszty
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są uzależnione od wielu innych czynników, a przede wszystkim od zakresu prac, co
jest trudne do przedstawienia w postaci mierzalnych wskaźników.
Tablica 3. Analiza jakościowa ryzyka - prawdopodobieństwo (oprac. własne)
Prawdopodobieństwo
Skala
Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie

Zakres wartości
prawdopodobieństwa
<0%,10%)
<10%, 33%)
<33%, 66%)
<66%, 90%)
<90%, 100%>

Jeśli prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wynosi np. 0,10, to oznacza
to 10% wartości z macierzy kwantyfikacji ryzyk. Skutek oznacza natomiast wpływ
ryzyka. Jeżeli ryzyko się ziści, wpływ na bezpieczeństwo można określić w skali od
1 do 100 zgodnie z tablicą 4.
Tablica 4. Analiza jakościowa ryzyka – oddziaływanie na inwestycję, skutek (oprac. własne)
Znaczenie
Brak wpływu na bezpieczeństwo, nawet bez podejmowania działań zaradczych
Mały wpływ na bezpieczeństwo, mały wpływ na efekty finansowe inwestycji, Działania
zaradcze i korygujące są jednak potrzebne.
Umiarkowany wpływ na bezpieczeństwo, głównie negatywne efekty finansowe nawet w
średnim lub długim terminie
Poziom krytyczny: wysoka strata finansowa oraz bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo,
wystąpienie zdarzenia powoduje niemożliwość realizacji podstawowego celu inwestycji,
działania zaradcze bardzo intensywne mogą nie doprowadzić do uniknięcia wysokich strat
Poziom katastroficzny: Fiasko inwestycji, zdarzenie może wywołać całkowity brak realizacji
celu inwestycji, główne efekty inwestycji nie będą uzyskane w średnim i długim terminie

Wartość
punktowa
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

W trakcie oceny jakościowej obejmującej ocenę ryzyka określane zostają prawdopodobieństwo oraz skutek, czyli wpływ na bezpieczeństwo danej inwestycji.
W tym celu wykorzystana została technika korzystająca z macierzy prawdopodobieństwa i skutków ryzyka (tzw. macierz kwantyfikacji ryzyk).
Wartością oczekiwaną ryzyka jest suma wszystkich wartości poziomu ryzyka
w inwestycji. Ta metoda jednak nie pozwala na określenie poziomu pewności nieprzekraczania poziomu bezpieczeństwa pomimo, że znane są prawdopodobieństwa wystąpienia każdej grupy ryzyk.
W tym celu zastosowana została symulacja metodą Monte Carlo. Przy zastosowaniu funkcji LOS() w tabeli uzyskane zostały wartości w przedziale od 0 do 1
prawostronnie otwartym <0;1). Czyli wartość 0 może wystąpić, a wartość 1 nigdy
nie zostanie zwrócona jako wynik formuły. Wartość tej funkcji jest losowa. Korzystając z funkcji JEŻELI, która sprawdza, czy wartość z poprzedniej kolumny jest
mniejsza od prawdopodobieństwa ryzyka, jeśli tak, to przypisuje wartość opisującą

111

METODOLOGICZNE PODSTAWY OCENY RYZYKA INWESTYCJI KOLEJOWYCH

poziom ryzyka do wartości z kolumny SKUTEK. Poniższa tablica przedstawia
uzyskane wartości.
Tab.lica 5. Analiza ilościowa przedstawionych grup ryzyk (oprac. własne)
Lp
1
2
3
4
5
6

Opis ryzyka
Ryzyka związane
z projektowaniem
Ryzyka operacyjne
Ryzyka administracyjne/
prawne
Ryzyka związane
z wykonaniem robót/
techniczne
Ryzyka finansowe
Ryzyka spowodowane przez
czynnik ludzki

Prawdobieństwo

Wartości
opisujące
poziom
ryzyka

Poziom

LOS()

SKUTEK

0,40

25

10

0,145913

25

0,15

20

3

0,643333

-

0,70

50

35

0,541878

50

0,80

70

56

0,503157

70

0,75

55

41,25

0,496111

55

0,90

65

58,5

0,480156

65

Dobierając wartości losowe przy użyciu funkcji LOS(), uzyskuje się inne scenariusze realizacji przykładowych inwestycji. Następnie można zastosować funkcję
MS Excel ze zbioru makr, która wygeneruje wybraną liczbę scenariuszy inwestycji
i zapisze ich wyniki. Otrzymane wyniki mogą zostać przedstawione w postaci wykresu skumulowanego prawdopodobieństwa (dystrybuanty). Wyniki przedstawia
wykres 2, który obejmuje 200 scenariuszy.

Wykres 2. Wykres skumulowanego prawdopodobieństwa dla 200 scenariuszy
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Na osi x przedstawionego wykresu znajdują się poziomy ryzyk dla poszczególnych scenariuszy. Na osi y liczebność populacji scenariuszy, liczona w procencie
(udziale) wszystkich możliwych sytuacji. Najkorzystniejszy scenariusz zakłada, że
poziom ryzyka osiągnie wartość 50, a najbardziej niekorzystny scenariusz zakłada,
że poziom ryzyka osiągnie wartość 285. I tak, aby na przykład być pewnym w 80%,
że nie przekroczy się poziomu bezpieczeństwa, należałoby założyć dopuszczalną wartość ryzyka na poziomie 240, ponieważ 80% populacji wszystkich scenariuszy znajduje się na lewo tego poziomu ryzyka. W ten sposób można interpretować uzyskany
wynik w postaci dystrybuanty prawdopodobieństwa. Celem analizy jest określenie
najkorzystniejszego przebiegu dystrybuanty, tj. najmniejszego poziomu ryzyka, przy
możliwie największym prawdopodobieństwie (ilość zasymulowanych scenariuszy).
Analiza Monte Carlo z uwzględnieniem powiązań pomiędzy ryzykami jest w pełni
miarodajną metodą oceny ilościowej wpływu ryzyk na cele inwestycji.
Aby określić poziom ryzyka można również wspomóc się metodą jakościowa.
Poniższa tablica definiuje poziom ryzyka w zależności od prawdopodobieństwa
i siły oddziaływania w odpowiednich kolorach.

Prawdopodobieństwo

Tablica 5. Matryca poziomu ryzyka (oprac. na podst. [4])

A

I
Niski

II
Niski

Wpływ
III
Niskie

IV
Niskie

V
Średnie

B

Niski

Niskie

Średnie

Średnie

Wysoki

C

Niski

Średni

Średnie

Wysoki

Wysoki

D

Niski

Średni

Wysoki

E

Średni

Wysoki

Bardzo
wysoki

Bardzo
wysoki
Bardzo
wysoki

Bardzo
wysoki
Bardzo
wysoki

Dodatkowym narzędziem, które może pomóc przy analizie ryzyka inwestycji
kolejowych na każdym etapie tej inwestycji, jest matryca ryzyka. Przykładowa
matryca przedstawiona została poniżej.
Tablica 6. Matryca ryzyka (oprac. własne)
Pole
Nazwa ryzyka
Kategoria ryzyka
Przyczyna
Skutek
Podmiot zarządzający
czynnikiem ryzykiem

Zakres wartości danych
Opis ryzyka, np.: „brak finansowania inwestycji”
Popyt, Projektowanie, Administracyjne, Nabycie gruntów, Zamówienia,
Budowa, Operacyjne, Regulacyjne, Finansowe, Zarządcze, Polityczne, Inne
Prawdopodobieństwa i Siły oddziaływania.
Opis pierwotnych czynników mających wpływ na wystąpienie
i zmaterializowanie się ryzyka
Wzrost kosztów/Redukcja korzyści/Opóźnienie w realizacji inwestycji
Wykonawca/ Zamawiający/Ministerstwo właściwe ds. transportu kolejowego/
Wykonawca robót/inny podmiot

METODOLOGICZNE PODSTAWY OCENY RYZYKA INWESTYCJI KOLEJOWYCH

Pole
Faza projektu, którego
dotyczy ryzyko
Prawdopodobieństwo
Siła oddziaływania
Poziom ryzyka
Strategia zarządzania
ryzykiem
Środki ograniczające
wpływ ryzyka
Podmiot zarządzający
ograniczaniem wpływu
ryzyka
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Zakres wartości danych
Faza przygotowawcza (tak/nie)
Faza wdrożenia (tak/nie)
Faza operacyjna (tak/nie)
Odpowiednio Bardzo niskie/Niskie/Średnie/Wysokie/Bardzo wysokie (tab.3)
(tab.4)
Kombinacja prawdopodobieństwa i siły oddziaływania (Niski/Średni/Wysoki/
Bardzo wysoki)
Zapobieganie/ograniczanie//przeniesienie/ tolerowanie
Opis słowny
Wykonawca inwestycji/ Zamawiający /Ministerstwo właściwe ds. transport
kolejowego/Wykonawca robót/inny podmiot

5. Podsumowanie
Przedstawiona metodyka przeprowadzenia analizy ryzyka w inwestycjach kolejowych, wynika nie tylko z analizy metod i dobrych praktyk zaczerpniętych
z innych rodzajów transportu [6] i innych branż, ale przede wszystkim z analizy
charakterystycznych cech związanych z branżą kolejową. Przedstawione kompleksowe podejście do analizy ryzyka z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo powinno stanowić podstawę do jej dalszego doskonalenia oraz podstawę dalszego
wzrostu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, a w rezultacie również
do zminimalizowania liczby i skutków niekorzystnych zdarzeń kolejowych oraz
strat finansowych. Stosowanie zobiektywizowanych metod standaryzujących precyzyjne rozwiązywanie problemów wspomagających inwestycje będzie istotne dla
skrócenia czasu wdrożenia nowych systemów automatyzacji, kierowania i sterowania ruchem w transporcie kolejowym.
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AKTUALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU
KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE
Andrzej Massel
dr inż., Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, tel.: +48 22 47 31 303

Streszczenie. W artykule przedstawiono działania realizowane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej związane modernizacją linii istniejących w ramach sieci TEN-T, zgodnie z wytycznymi opublikowanymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1315/2013.
Do prędkości 160 km/h została dotychczas zmodernizowana część głównych linii kolejowych w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech a na Centralnej Magistrali Kolejowej pociągi osiągają
prędkość 200 km/h. Opracowane zostały plany budowy w tych krajach nowych linii dużych prędkości. Linie te będą miały duże znaczenie wewnętrzne, jak i międzynarodowe.
Słowa kluczowe: kolej dużych prędkości, modernizacja, sieć TEN-T

1. Wprowadzenie
Koleje dużych prędkości (KDP) stają się coraz ważniejszym elementem infrastruktury kolejowej na świecie. Linie te charakteryzują się specjalną konstrukcją
nawierzchni oraz podtorza [11,10]. Dzięki temu umożliwiają prowadzenie ruchu
pociągów z prędkością rzędu 300 km/h i więcej, przy zachowaniu wszystkich wymagań bezpieczeństwa.
Długość linii dużych prędkości zwiększa się bardzo szybko i we wrześniu 2017
roku osiągnęła 40832 km, a ponad 14 tysięcy kilometrów takich linii znajduje się
w budowie [3]. Największa na świecie sieć KDP jest eksploatowana w Chinach, jej
długość według stanu na 1 września 2017 roku wyniosła 26783 km. W Chinach
osiągane są też największe - w normalnej eksploatacji - prędkości maksymalne
pociągów, a także największe prędkości handlowe. Od 21 września 2017 roku najszybsze pociągi na linii Pekin – Szanghaj kursują z prędkością 350 km/h. Pokonują
one odległość 1318 km w czasie 4 godzin 28 minut z jednym postojem na trasie,
co daje prędkość handlową około 295 km/h.
Według danych Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) koleje dużych prędkości funkcjonują w 10 krajach europejskich, a łączna długość linii wynosi 8948 km
[3]. Największą długość mają obecnie sieci linii dużych prędkości w Hiszpanii
(2938 km) oraz we Francji (2696 km). Właśnie we Francji na początku lipca 2017
roku zostały przekazane do eksploatacji dwie nowe linie dużych prędkości: LGV
Bretagne Pays de la Loire (BPL) łącząca Le Mans z Rennes oraz LGV Sud Europe
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Atlantique (SEA) pomiędzy Tours a Bordeaux. Długość pierwszej z nich wynosi
214 km, drugiej zaś – 340 km. Na obu tych liniach prędkość maksymalna pociągów wynosi 320 km/h.
W statystykach UIC do krajów posiadających koleje dużych prędkości została
zaliczona Polska. Wynika to przede wszystkim z faktu, że od grudnia 2014 roku
na Centralnej Magistrali Kolejowej najszybsze pociągi kursują z prędkością maksymalną 200 km/h. Należy tu przypomnieć, że zgodnie z Dyrektywą 2008/57/
WE, linie kolei dużych prędkości obejmują zarówno specjalnie wybudowane linie dużych prędkości, przeznaczone generalnie dla prędkości równych lub przekraczających 250 km/h, jak i specjalnie zmodernizowane linie dużych prędkości,
przeznaczone dla prędkości rzędu 200 km/h [2]. Ponadto Polska należy do krajów, w których eksploatowany jest tabor dużych prędkości – 20 elektrycznych
zespołów trakcyjnych serii ED250.
Niniejszy artykuł przedstawia perspektywy kolei dużych prędkości w Polsce
na tle rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także zamierzeń dotyczących powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego.
2. Sieć TEN-T
Po raz pierwszy sieć TEN-T została zdefiniowana w Decyzji 1692/96/EC z dnia
23 lipca 1996 roku w sprawie wytycznych Wspólnoty, dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej [1]. W zakresie sieci kolejowej, w rozdziale 3 tej
decyzji, wyodrębniono sieć kolei dużych prędkości oraz sieć konwencjonalną.
Całkowicie nowe wytyczne zostały wprowadzone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku [8]. Zgodnie
z tym rozporządzeniem, sieć transeuropejska ma strukturę dwupoziomową i obejmuje sieć kompleksową oraz ustanowioną na jej podstawie sieć bazową.
Sieć kompleksowa składa się ze wszystkich istniejących i planowanych infrastruktur transportowych transeuropejskiej sieci transportowej, jak również środków wspierających efektywne i zrównoważone - z punktu widzenia społecznego
i środowiskowego - wykorzystywanie tej infrastruktury. Sieć ta jest identyfikowana
i rozwijana zgodnie z rozdziałem II rozporządzenia [8].
Sieć bazowa składa się z tych części sieci kompleksowej, które mają największe
znaczenie strategiczne z punktu widzenia osiągnięcia celów rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Sieć ta jest identyfikowana i rozwijana zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia [8]. W preambule do rozporządzenia nr 1315/2013
zapisano, że sieć bazowa powinna zostać zidentyfikowana, a właściwe działania do
jej rozwoju powinny zostać podjęte do roku 2030, jako priorytet w ramach sieci
kompleksowej. Instrumentem mającym ułatwić skoordynowane wdrażanie sieci
bazowej, wprowadzonym tym rozporządzeniem, są korytarze sieci bazowej. Obejmują one najważniejsze ciągi komunikacyjne sieci bazowej, obsługujące przewozy
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dalekobieżne i mają w szczególności za zadanie usprawnić połączenia transgraniczne w ramach Unii. Listę korytarzy sieci bazowej określono w załączniku I do
rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”
(Connecting Europe Facility) [9].
Tworzenie się układu sieci transeuropejskich rozpoczęło się w latach dziewięćdziesiątych, gdy Polska była jeszcze krajem kandydującym do Unii Europejskiej.
Dlatego kształt sieci TEN-T na terenie Polski został zdefiniowany w traktacie akcesyjnym, w którym określono układ linii kolejowych o łącznej długości 5277 kilometrów. Obejmował on linie należące do korytarzy paneuropejskich (zdefiniowanych na konferencjach ministrów transportu na Krecie i w Helsinkach), oraz linie
zawarte w raporcie TINA [6].

Rys. 1. Sieć TEN-T w Polsce przyjęta rozporządzeniem z 2013 roku

Istotne rozszerzenie sieci kolejowej TEN-T w Polsce nastąpiło wraz z wejściem
w życie rozporządzenia nr 1315/2013. Istotną nowością był fakt, że w rozporządzeniu tym, poza zmodernizowanymi oraz przewidzianymi do modernizacji odcinkami istniejących linii kolejowych, zostały uwzględnione także odcinki linii
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planowanych do realizacji. Na terytorium Polski nowo budowanymi elementami
sieci mają być:
• linia dużych prędkości „Y” Warszawa – Łódź – Poznań i Wrocław,
• przedłużenia linii „Y” od Poznania w kierunku Berlina oraz od Wrocławia
do Pragi,
• linia dużych prędkości od Katowic do rejonu Ostrawy,
• połączenie Łodzi z Centralną Magistralą Kolejową (modernizacja wraz
z łącznicą),
• linia łącząca Kraków z granicą polsko-słowacką, obejmująca odcinek przewidziany do budowy (Podłęże – Piekiełko).
3. Dotychczasowe działania na sieci TEN-T – projekty modernizacyjne
W Polsce, podobnie jak i w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zdecydowana większość działań inwestycyjnych realizowanych w ostatnich
latach skoncentrowana była na sieciach istniejących, w szczególności na modernizacji istniejących linii kolejowych. Konieczność skoncentrowania się w pierwszej
kolejności na istniejącej infrastrukturze kolejowej wynikała z niedostosowania jej
parametrów do wymagań stawianych liniom kolejowym w sieci TEN-T w zakresie prędkości maksymalnych, dopuszczalnego nacisku osi, dopuszczalnej długości
składu pociągu. Ponadto stan tej infrastruktury ulegał po 1990 roku systematycznemu pogorszeniu, którego przejawem była ujemna wartość bilansu prędkości,
przy każdej kolejnej zmianie rozkładu jazdy pociągów, aż do 2010 roku. Jeszcze
w grudniu 2010 roku jedynie 36% torów na sieci zarządzanej przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., było w stanie ocenionym jako dobry. Dzięki rozszerzeniu zakresu inwestycji na liniach kolejowych w Polsce o projekty rewitalizacyjne, w ciągu
kilku lat udało się doprowadzić do poprawy stanu infrastruktury w skali sieciowej.
W grudniu 2016 roku w stanie dobrym było już 55,1% całkowitej długości torów. Proces nadrabiania zaległości w zakresie remontów infrastruktury musi być
kontynuowany, bowiem 15,6% torów nadal jest w stanie niezadawalającym [7].
Praktycznie we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej podjęte
zostały w latach dziewięćdziesiątych XX wieku pierwsze przedsięwzięcia modernizacyjne na istniejących liniach kolejowych o znaczeniu międzynarodowym.
Szczególnie intensywnie procesy modernizacji przebiegały na kolejach czeskich.
Zasadniczym efektem modernizacji linii w regionie było zwiększenie prędkości
maksymalnej na części głównych linii kolejowych do 160 km/h. Należy mieć świadomość, że w wielu przypadkach prędkości uzyskane po modernizacji są mniejsze
od 160 km/h, co wynika z możliwości układu geometrycznego na odcinkach na
terenach pagórkowatych oraz podgórskich. Dotyczy to w szczególności licznych linii w Czechach oraz na Słowacji. Dlatego na sieci kolei czeskich, zarządzanej przez
SZDC, sumaryczna długość odcinków linii dostosowanych do prędkości 160 km/h
wyniosła pod koniec 2015 roku 389 km (w 2013 roku 360 km) [5].
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Rys. 2. Sieć TEN-T na terenie Europy Środkowo-Wschodniej

Na kolejach słowackich prędkość 160 km/h obowiązuje jedynie na linii Bratysława – Żylina, na zmodernizowanym odcinku Bratysława Raca – Puchov (na
długości 150 km linii). Na kolejach węgierskich jedyną linią dostosowaną do
prędkości 160 km/h jest magistrala Budapeszt – Wiedeń na odcinku Tata – Komarom – Gyor – Hegyeshalom o długości 104 km linii. Na pozostałej część tej
linii, poza odcinkami przywęzłowymi, prędkość maksymalna wynosi 140 km/h.
Największa długość linii zmodernizowanych do prędkości 160 km/h lub
większej, dotyczy Polski. Taka prędkość jest sukcesywnie wprowadzana na przebudowanych odcinkach linii E20, E30, E59, E65, E75. Pod koniec 2015 roku
sumaryczna długość torów (nie linii) o prędkości 160 km/h lub większej wyniosła 2813 km [6].
W Europie Środkowo-Wschodniej zrealizowane zostały jedynie pojedyncze
inwestycje modernizacyjne, zakładające osiągnięcie prędkości 200 km/h. Inwestycje te dotyczą Polski:
• Centralna Magistrala Kolejowa (prędkość 200 km/h od grudnia 2014 r.
na odcinku Olszamowice – Włoszczowa Północ, od grudnia 2017 r. na
odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice),
• Linia Warszawa – Gdańsk (wprowadzenie prędkości 200 km/h nastąpi po
przekazaniu do eksploatacji systemu ERTMS/ETCS/GSM-R).
Modernizacja wybranych odcinków linii do prędkości 200 km/h przewidywana jest także w innych krajach środkowo-europejskich. Między innymi planowana jest modernizacja do takiej prędkości linii Brno – Prerov w Republice
Czeskiej, a także modernizacja linii Belgrad – Budapeszt (prędkość 200 km/h na
odcinku w Serbii, 160 km/h na odcinku na Węgrzech).
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4. Plany w zakresie budowy linii KDP w Europie Środkowo-Wschodniej
W poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej opracowane zostały
plany budowy linii dużych prędkości.
W Czechach prace koncepcyjne nad siecią KDP trwają od ponad 10 lat.
W marcu 2017 roku czeski Sejm przyjął uchwałę obligująca rząd do rozpoczęcia
programu budowy linii dużych prędkości. Program taki został przyjęty przez rząd
w maju 2017 r. Przewiduje on budowę sieci przystosowanej do ruchu pociągów
z prędkością powyżej 300 km/h. Zakłada się, że sieć linii dużych prędkości będzie
miała łączną długość 660 km i będzie obejmowała osie:
• Drezno – Praga – Brno – Bratysława/Budapeszt/Wiedeń;
• Ostrawa – Brno – Bratysława/Budapeszt/Wiedeń ;
• Wrocław – Praga – Monachium.
Szacowany koszt inwestycji wynosi 24,5 miliarda EUR. Warto wskazać, że planowany odcinek Praga – Brno, będzie stanowił główny korytarz transportowy
Republiki Czeskiej. Od Brna do granicy Czech i dalej do Bratysławy, Budapesztu i Wiednia rozważana jest modernizacja istniejących odcinków linii do
V=200 km/h.
W Niemczech podstawą procesów przygotowania i realizacji inwestycji transportowych jest Federalny Plan Dróg Komunikacyjnych (BVWP 2030), który został przyjęty 3 sierpnia 2016 roku. W stosunku do wcześniejszych planów, dokument ten zakłada przeniesienie akcentu z budowy nowych odcinków sieci drogowych i kolejowych, na rzecz modernizacji i poprawy stanu technicznego odcinków
istniejących. Do 2030 roku nie planuje się żadnych połączeń nowymi liniami dużej
prędkości z Polską. Dlatego w przewidywalnej przyszłości, linie dużej prędkości
w Niemczech, zarówno nowe (NBS) do Hannoveru i Frankfurtu, jak i zmodernizowane do prędkości powyżej 200 km/h (ABS) do Hamburga i Lipska i dalej
do Monachium, kończyć się będą w Berlinie. Nie jest też planowana żadna nowa
linia o wyższych, niż obecnie, parametrach technicznych od Zgorzelca do Drezna.
Natomiast od Szczecina do Berlina, zgodnie z umową międzypaństwową z 2012
roku, wykorzystana zostanie istniejąca linia kolejowa, dla której przygotowywana
jest elektryfikacja i modernizacja do V=160 km/h.
Na Litwie, Łotwie i w Estonii przygotowywana jest budowa całkowicie nowej
linii dużych prędkości Rail Baltica o szerokości toru 1435 mm. Będzie to największa inwestycja infrastrukturalna w krajach bałtyckich. Trasa ta ma przebiegać od
Tallina przez Rygę i Kowno do granicy z Polską. Wstępnie przyjęte zostały następujące parametry nowej linii:
• prędkość maksymalna 240 km/h,
• dopuszczalny nacisk osi 25 ton,
• skrajnia GC.
Linia ta ma być przystosowana zarówno do szybkiego ruchu pasażerskiego, jak
i do ruchu towarowego. Elementem nowej sieci ma być połączenie od Kowna do
Wilna (102 km). Na tym odcinku była rozważana modernizacja linii istniejącej
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z dobudową toru o szerokości 1435 mm (V=160 km/h). Jako rozwiązanie alternatywne rozpatrywana jest budowa zupełnie nowej linii.

Rys.3. Możliwe czasy przejazdu z Warszawy do wybranych miast w krajach sąsiednich po realizacji
inwestycji do roku 2030

Podsumowanie
Poszczególne kraje Europy Środkowo-Wschodniej modernizują swoje sieci
kolejowe, a równocześnie przygotowują plany budowy linii dużych prędkości.
Projektowane koleje dużych prędkości w tych krajach mają być elementem sieci
transeuropejskiej TEN-T. Część odcinków przewidzianych do budowy znajduje się
w sieci bazowej, realizacja której powinna się zakończyć do roku 2030.
W warunkach Polski, koleje dużych prędkości będą miały zarówno znaczenie
wewnętrzne, jak i znaczenie międzynarodowe. Koleje te pozwolą na uatrakcyjnienie połączeń kolejowych największych miast Polski ze stolicami krajów sąsiednich:
Berlinem, Pragą, Wiedniem, Bratysławą i Wilnem.
Rozpoczęcie tworzenia sieci dużych prędkości w Polsce od modernizacji odcinków istniejących: Centralnej Magistrali Kolejowej oraz linii E65 Warszawa –
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Gdańsk, pozwala na zebranie doświadczeń w zakresie eksploatacji infrastruktury
kolejowej, a także taboru do dużych prędkości jazdy. Przygotowany został projekt
zupełnie nowej linii dużych prędkości Warszawa – Poznań/ Wrocław. Zyskuje on
na znaczeniu w kontekście planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Przedstawione fakty dowodzą, że wdrożenie idei kolei dużych prędkości w Polsce następuje w sposób ewolucyjny. Warto w tym kontekście przywołać myśl p.
dr A. Wielądka: „Myślę więc, że nie ma problemu czy? Jest problem kiedy? Przy
czym to kiedy nie powinno być mierzone w dziesiątkach lat. Po 2030 roku również
będą podnoszone wątpliwości, czy nas na to stać? Warto pamiętać, że nie byłoby
Nowosibirska w tym miejscu, gdyby mieszkańcy Gusiewa, wioski nad Obem, nie
zgodzili się na przebieg kolei transsyberyjskiej przez ich osadę” [12].
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Streszczenie. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014
z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r.,
s. 1), stosuje się od 1 stycznia 2015 r. Wprowadzona w obrębie tego aktu procedura dedykowana
składnikom interoperacyjności, jest też pewnie jednym z bardziej zauważalnych aspektów wdrażania interoperacyjności w Polsce. Niniejszy artykuł, przywołując podstawowe uregulowania w tym
zakresie zwrócić ma również uwagę na te zagadnienia interpretacyjne, dotyczące składników interoperacyjności, które mają istotne znacznie w procesie dopuszczenia podsystemów strukturalnych
do eksploatacji.
Słowa kluczowe: składniki interoperacyjności, interoperacyjność, ocena zgodności.

1. Wprowadzenie
Spośród wszystkich obszarów wdrażania interoperacyjności w obrębie polskiego
system kolei, jednym z bardziej zauważalnych jej wymiarów jest niewątpliwie tryb
dopuszczania do eksploatacji wyrobów w podsystemie Infrastruktura, w oparciu
o deklaracje WE dla składników interoperacyjności. Procedura ta postrzegana,
z punktu widzenia producentów, jako znaczne ułatwienie wprowadzania wyrobów
do obrotu, jest jednocześnie wyraźnie zorientowana na wdrażanie interoperacyjności. Jak wskazano w motywie 36 do Dyrektywy [4]: Zgodność składników jest głównie
związana z obszarem ich wykorzystywania w celu zagwarantowania interoperacyjności
systemu, a nie jedynie ze swobodnym ich przepływem na rynku wspólnotowym. Ocenie powinna zostać poddana przydatność do stosowania najistotniejszych składników w zakresie
bezpieczeństwa, dostępności lub ekonomii systemu. Podobnie akcenty rozłożone zostały
w definicji ustawowej [10], która w art. 4 pkt 30 określa składniki interoperacyjności jako: podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub zespoły, które są
włączone lub które mają być włączone do podsystemu, od którego pośrednio lub bezpośrednio
1 Wkład autorów w publikację: Napieralski J. 70%, Makulski M. 30%
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zależy interoperacyjność systemu kolei; składnikiem interoperacyjności jest również oprogramowanie. Aspekt związany z wdrażaniem interoperacyjności, niewątpliwie wysuwa
się zatem na pierwsze miejsce.
Procedura odnosząca się do Deklaracji WE zgodności lub przydatności do
stosowania dla składników interoperacyjności opisana została w art. 25cc ustawy
[10]. Jak wskazano jednak w Dyrektywie [4] TSI określa wszystkie warunki, z którymi muszą być zgodne składniki interoperacyjności, oraz procedurę oceny zgodności. Ponadto
niezbędne jest wskazanie, że każdy ze składników musi przejść procedurę oceny zgodności
i przydatności do stosowania określoną w TSI, oraz posiadanie odpowiedniego certyfikatu
(motyw 15). Z tego względu, punkt wyjścia dla analizy zagadnienia w obrębie
tego artykułu stanowić będzie aktualnie obowiązująca Techniczna Specyfikacja
Interoperacyjności (TSI), właściwa dla podsystemu Infrastruktura – TSI INF [7].
2. Regulacja dotycząca składników interoperacyjności w TSI INF
Katalog składników interoperacyjności określony w pkt 5.2 Wykaz składników
TSI INF [8] obejmuje: szyny, systemy przytwierdzeń, podkłady. Katalog tych wyrobów jest tożsamy w stosunku do zapisów TSI INF CR [2], nie uwzględnia jednak takich wyrobów jak: podrozjazdnice, rozjazdy i skrzyżowania, czy złącze do
uzupełniania wody – które przewidziane były jako składniki interoperacyjności
jeszcze w ramach TSI INF HS [1]. Okoliczność ta (tj. zmiany zakresu przedmiotowego składników interoperacyjności w stosunku do TSI INF HS [1]), będzie miała
znaczenie w kontekście okresów przejściowych dla składników interoperacyjności
– co zostanie opisane bliżej w części 3 niniejszego artykułu.
Procedura oceny zgodności uregulowana została w pkt 6.2 TSI INF [7] i zasadniczo reguluje dwa obszary. Po pierwsze określone zostało, iż ocena zgodności
składników interoperacyjności dokonywana jest zgodnie z tabelą 20 Moduły oceny
zgodności stosowane w odniesieniu do składników interoperacyjności TSI INF [7]. Dla systemów przytwierdzeń i podkładów opcjonalny jest moduł CA lub CH. Podobnie
sytuacja przedstawia się w odniesieniu do szyny, jednak z tym zastrzeżeniem, że
gdy wyrób jest wprowadzany po wejściu w życie TSI, zamiast modułu CA, producent może wybrać jedną z następujących konfiguracji modułów: CB+CC lub
CB+CD, CB+CF. W art. 8 ust. 1 TSI INF [7] przyjęto natomiast , iż moduły
oceny zgodności oparte są na modułach określonych w decyzji Komisji 2010/713/
UE [3]. Zasadniczą kwestią odróżniającą moduł CA (Wewnętrzna kontrola produkcji) od modułu CH (Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością)
jest to, iż o ile ten pierwszy bazuje na zasobach i procedurach własnych producenta
(jego upoważnionego przedstawiciela), o tyle moduł CH wymaga już zaangażowania jednostki notyfikowanej. Jak zapisano to w obrębie opisu modułu CH w załączniku do decyzji Komisji 2010/713/UE [3] Jednostka notyfikowana ocenia system
zarządzania jakością w celu ustalenia, czy spełnia on wymagania określone w pkt 3.2.
Przepisy TSI INF [7] nie różnicują w tym zakresie możliwości stosowania modu-
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łów, pozostawiając po stronie producenta składnika, wybór między modułem CA
i modułem CH. Wydaje się jednak, iż z punktu widzenia zabezpieczenia interesów
producenta, końcowo odpowiedzialnego za produkt, rozwiązaniem bardziej wskazanym jest stosowanie modułu CH, z uwagi na udział niezależnej strony trzeciej
w procesie.
Drugim obszarem tematycznym uregulowanym w pkt 6.2 TSI INF [7] jest
kwestia oświadczenia, określającego warunki użytkowania towarzyszącego deklaracji zgodności WE. Oświadczenie takie nie jest wymagane w przypadku deklaracji WE dla szyny. Natomiast w odniesieniu do systemu przytwierdzeń pkt 6.1.4.3
TSI INF [7] stanowi, iż Deklaracji zgodności WE towarzyszy oświadczenie, w którym
wymienia się: a) kombinację szyny, pochylenia poprzecznego szyny, podkładki podszynowej
oraz rodzaju podkładów, z którymi dany system przytwierdzeń może być używany; b) maksymalny nacisk osi, który zgodnie z projektem ma wytrzymać system przytwierdzeń. Deklaracji zgodności WE dla podkładów towarzyszyć powinno z kolei oświadczenie
określające: a) kombinację szyny, pochylenia poprzecznego szyny oraz rodzaju systemu przytwierdzeń, z którymi dany podkład może być używany; b) wartości nominalne i projektowe
szerokości toru; c) kombinacje nacisku osi oraz prędkości pociągu, które zgodnie z projektem
ma wytrzymać podkład (pkt 6.1.4.4 TSI INF [7]). W zależności od przyjętej przez
danego producenta praktyki, stosowne oświadczenie może zostać uwzględnione
w treści samej deklaracji lub stanowić oddzielny załącznik do niej.
Przy sporządzaniu samego dokumentu Deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności producent powinien odwołać
się do wymogów określonych w § 11 rozporządzenie ws. interoperacyjności [8].
Przyjąć należy, iż wszystkie 10 punktów zapisanych w ustępie 1 tego paragrafu
stanowi obligatoryjne elementy dokumentu Deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności.
3. TSI INF – przepisy przejściowe
W praktyce wprowadzania wyrobów do obrotu w oparciu o deklarację WE
zgodności lub przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności, niezwykle interesującym zagadnieniem są przepisy przejściowe określone w TSI INF
[7]. W art. 8 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia zapisano bowiem: 2. Świadectwo
(tj. certyfikat) badania typu lub badania projektu składnika interoperacyjności pozostaje
ważne przez okres siedmiu lat. W tym okresie dozwolone jest dopuszczanie do eksploatacji
nowych składników tego samego typu bez dokonywania nowej oceny zgodności. 3. Świadectwa, o których mowa w ust. 2, które zostały wydane zgodnie z wymaganiami decyzji
Komisji 2011/275/UE [TSI INF CR] lub decyzji Komisji 2008/217/WE [TSI INF
HS], pozostają ważne bez konieczności przeprowadzania nowej oceny zgodności do czasu
upływu pierwotnie ustalonego terminu. W celu odnowienia świadectwa projekt lub typ należy ponownie ocenić wyłącznie pod kątem nowych lub zmienionych wymogów określonych
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
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Powyższe zapisy nabierają szczególnego znaczenia w kontekście wyrobów
uznawanych za składniki interoperacyjności na gruncie TSI INF HS [1], które
obecnie straciły ten charakter. Bazując na hipotetycznym przykładzie, Deklaracja
WE zgodności lub przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności
sporządzona dla podrozjazdnicy w oparciu o TSI INF HS [1] przed 1 stycznia
2015 r. (tj. przed wejściem w życie rozporządzania TSI INF [7]), pozostaje ważna
przez okres ważności certyfikatu badania typu lub badania projektu składnika interoperacyjności, jednak nie dłużej niż przez 7 lat. W konsekwencji, można założyć
dopuszczalność wprowadzania do obrotu w tym okresie kolejnych wyrobów, jak
długo pozostaje ważny certyfikat badania typu lub badania projektu składnika
interoperacyjności (również po dacie 1 stycznia 2015 r., tj. po rozpoczęciu stosowania aktualnie obowiązującego TSI INF [7]). Kontrowersyjna, w kontekście
brzmienia przepisu przejściowego, wydaje się być jednak możliwość wystawiania
nowych Deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności wystawionych w oparciu o TSI INF HS [1] po 1 stycznia
2015 r.
Drugim praktycznym wymiarem odniesienia przepisów przejściowych do
składników interoperacyjności jest Certyfikacja weryfikacji WE podsystemu zawierającego składniki interoperacyjności nieposiadające Deklaracji weryfikacji WE
zgodności lub przydatności do stosowania. Bardzo istotny w tym kontekście jest
czynnik temporalny. Bowiem możliwość weryfikacji WE takiego podsystemu istnieje jedynie do końca okresu przejściowego, który kończy się 31 maja 2021 r.
i jest jednocześnie obwarowana dodatkowymi wymogami, określonymi w pkt 6.5
TSI INF [7]. Wymagane jest w takim przypadku, aby Jednostka Notyfikowana
sprawdziła zgodność podsystemu z wymaganiami sekcji 4 oraz w odniesieniu do sekcji
od 6.2 do 7 (z wyjątkiem pkt 7.7 „Przypadki szczególne”) niniejszych TSI. Ponadto nie
ma zastosowania zgodność składników interoperacyjności z sekcją 5 i 6.1; Drugim warunkiem jest, aby składniki interoperacyjności, które nie są objęte stosowną deklaracją
zgodności WE lub deklaracją przydatności do użytku WE, były używane w podsystemie już
zatwierdzonym i oddanym do eksploatacji w co najmniej jednym państwie członkowskim
jeszcze przed wejściem w życie niniejszych TSI.
Na etapie wniosku o wydanie Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla
podsystemu strukturalnego zawierającego takie składniki interoperacyjności, nieposiadające deklaracji weryfikacji WE zgodności lub przydatności do stosowania
– bardzo istotne jest przestrzeganie wymogów określonych w pkt 6.5.2 TSI INF
[7]. Oznacza to w konsekwencji, iż sporządzany przez jednostkę notyfikowaną
Certyfikat Weryfikacji WE podsystemu powinien wskazywać jednoznacznie, które
składniki interoperacyjności zostały ocenione przez jednostkę notyfikowaną w ramach weryfikacji podsystemu. Natomiast w obrębie deklaracji weryfikacji WE
podsystemu należy wyraźnie podać: a) które składniki interoperacyjności zostały ocenione jako część podsystemu; b) potwierdzić, że dany podsystem zawiera składniki interoperacyjności identyczne z tymi, które zweryfikowano jako część podsystemu, c) określić dla tych
składników interoperacyjności przyczynę lub przyczyny, dla których producent nie dostarczył
deklaracji zgodności WE lub deklaracji przydatności do użytku WE przed ich włączeniem
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do podsystemu, włącznie z zastosowaniem przepisów krajowych stanowiących przedmiot powiadomienia na mocy art. 17 dyrektywy 2008/57/WE.
Ciekawym rozwiązaniem Prawodawcy Unijnego, motywowanym zapewne
dążeniem do wdrażania interoperacyjności, było natomiast przyjęcie, iż od dnia
1 stycznia 2016 r. nowo wyprodukowane składniki interoperacyjności są objęte deklaracją WE o zgodności lub przydatności do stosowania. (art. 7 ust. 4 TSI INF [7]).
Zagadnienie to zostało objęte stanowiskiem Prezesa UTK dotyczącym składników interoperacyjności w podsystemie strukturalnym „Infrastruktura”, z 24
maja 2017 r., opublikowanym na stronie internetowej Urzędu. W Stanowisku
tym określono, iż produkcja wyrobu po 1 stycznia 2016 r. wymaga wystawienia
deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności w oparciu o TSI INF – nawet w przypadku modernizacji podsystemu ocenianego na zgodność z uprzednio obowiązującymi TSI. Natomiast
dla stwierdzenia konieczności sporządzenia deklaracji dla składnika interoperacyjności, istotny jest moment, w którym dany wyrób został wyprodukowany.
Jako wyjątki od zastosowania tej zasady określono sytuacje, w której przyznane
zostało odstępstwo dla podsystemu lub składnik interoperacyjności nie zapewnia
kompatybilności wstecznej (gdy sytuacja taka została wyraźnie przewidziana we
właściwym TSI).
Jak się wydaje, podmioty wnioskujące o wydanie zezwolenia, mogą być w tym
kontekście zaskakiwane koniecznością posiadania Deklaracji WE zgodności lub
przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności dla wyrobów w oparciu o TSI INF [7] wyprodukowanego po roku 2016, w sytuacji, gdy cały podsystem podlega weryfikacji WE na podstawie TSI INF CR [2]. Praktyczną wskazówką dla wnioskujących o wydanie Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji
jest w tym przypadku posiadanie kompletu oświadczeń w zakresie daty produkcji
składników interoperacyjności zabudowanych w podsystemie.
4. Regulacja ustawowa
Uzupełnieniem regulacji instytucji składników interoperacyjności obok TSI
i rozporządzenia ws. interoperacyjności [8], są zapisy przede wszystkim art.
25cc ustawy [10]. Najistotniejszym założeniem odróżniającym procedurę oceny
zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności od postępowania odnoszącego się do dopuszczenia do eksploatacji dla podsystemów
strukturalnych jest to, iż, w procesie dopuszczania do eksploatacji poszczególnych składników interoperacyjności nie bierze udziału organ pełniący funkcję
krajowej władzy bezpieczeństwa (ang. National Safety Authority) [5]. Nie zostały
jednak wyłączone obowiązki informacyjne w stosunku do Prezesa UTK. W art.
25cc ust. 8 ustawy [10] zapisano, iż Producent składnika interoperacyjności albo jego
upoważniony przedstawiciel albo podmiot wprowadzający składnik interoperacyjności na
rynek są obowiązani przekazywać Prezesowi UTK deklarację WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności przed wprowadzeniem go do obrotu
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten można zinterpretować w dwóch
wymiarach.
Po pierwsze, przyjąć należy, iż nie tylko producent lub jego upoważniony przedstawiciel są uprawnieni do przekazania Prezesowi UTK Deklaracji WE zgodności
lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności. Wykładnia językowa
przepisu jednoznacznie wskazuje, iż uprawnienie takie przysługuje również podmiotowi wprowadzającemu składnik interoperacyjności na rynek. W szczególności, zasadne może to być, w przypadku dokonania modyfikacji w ramach składnika
interoperacyjności, która jest na tyle istotna, iż uzasadniać może wydanie nowej
Deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, przez podmiot wprowadzający składnik na terytorium Polski. Wydaje się, że
dobrą praktyką w takim przypadku jest sporządzenie deklaracji w oparciu o moduł
jakościowy (CH), pozwalający na ocenę zgodności wyrobu również przez niezależną
jednostką notyfikowaną.
Drugim aspektem przywołanego art. 25cc ust. 8 ustawy [10] jest pytanie
o charakter dokonywanego do Prezesa UTK zgłoszenia. Wydaje się, iż ma ono
charakter raczej deklaratoryjny, bowiem możliwość wprowadzenia do obrotu powstaje w momencie właściwego sporządzenia deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności przez uprawniony podmiot.
Inaczej zatem, niż w przypadku procedury odnoszącej się do świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, w przypadku której eksploatacja budowli/urządzenia możliwa jest dopiero w momencie wydania przez Prezesa UTK dokumentu
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu w oparciu o rozporządzanie 720
[9]. Zgłoszenie dokonane w trybie art. 25cc ust. 8 ustawy [10] stanowi zatem wypełnienie obowiązku ustawowego, lecz w tej perspektywie, nie determinuje możliwości wprowadzenia wyrobu do obrotu. Z punktu widzenia, odpowiedzialności
producenta wprowadzającego wyrób w oparciu o Deklarację WE zgodności lub
przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, zgłoszenie takie jest jednak wskazane – pozwala bowiem zminimalizować ryzyko potencjalnych reperkusji
organu w postaci postępowania nadzorczego w trybie art. 25cc ust. 9-13 ustawy
[10] (postępowanie w zakresie ograniczenia obszaru zastosowania/zakazania jego
wykorzystania/nakazania wycofania z rynku składnika interoperacyjności). Praktyka pokazuje, iż samo zgłoszenie dokonane w trybie art. 25cc ust. 8 ustawy [10],
zwykle wiąże się z uzyskaniem pisemnego potwierdzenia przyjęcia deklaracji przez
Prezesa UTK, lub ze skierowaniem pisma informacyjnego o stwierdzonych brakach w przedstawionej Deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania
składnika interoperacyjności.
Obszarem interpretacyjnym budzącym szereg wątpliwości na gruncie zapisów
ustawy [10] była natomiast zależność między dopuszczeniem w oparciu o świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu a sporządzoną Deklaracją WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności. Art. 22f ust.
12 ustawy [10] przewiduje, iż: uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu
nie jest wymagane dla typów urządzeń i typów budowli, o których mowa w ust. 1, ujętych
w TSI jako składniki interoperacyjności i objętych deklaracją WE zgodności lub przydat-
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ności do stosowania składnika interoperacyjności. Jednocześnie pamiętać trzeba, iż regulacja rozdziału 4a Warunki zapewnienia interoperacyjności systemu kolei na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (w obrębie którego znajdują się przepisy dotyczące składników interoperacyjności), została decyzją Ustawodawcy wyłączona z zastosowania
w odniesieniu do: infrastruktury prywatnej, kolei wąskotorowych, bocznic kolejowych, metra, sieci kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych,
infrastruktury kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego (wyłączenia zapisane w art. 3 ustawy [10]).
Problematyka stanowiła przedmiot stanowiska Prezesa UTK w sprawie wydawania zezwoleń dla podsystemów strukturalnych, z 21 marca 2017 r., opublikowanego na stronie internetowej Urzędu. W dokumencie tym, kierując się dążeniem do zapewnienia spójności całej europejskiej sieci kolejowej, Prezes UTK zajął
stanowisko o dopuszczalności stosowania składników interoperacyjności również
zabudowywanych na infrastrukturze, do której nie odnoszą się obowiązki wynikające z rozdziału 4a (tj. w tych ww. przypadkach określonych w art. 3 ustawy [10]).
Za prawidłowe przyjęto zatem stosowanie składników interoperacyjności posiadających deklaracje WE zgodności lub przydatności do stosowania na bocznicach
kolejowych, a także na infrastrukturze prywatnej; sieciach kolejowych, które są
funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko do prowadzenia
przewozów wojewódzkich lub lokalnych; infrastrukturze kolejowej przewidzianej
wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego, sieciach kolejowych albo ich części nieobjętych obowiązkiem stosowania TSI; czy w przypadku
przyznania odstępstw o których mowa w art. 25f ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 6 pkt
1 ustawy [10].
Co szczególnie istotne, w obrębie przedmiotowego Stanowiska z 21 marca
2017 r. jednoznacznie stwierdzone zostało, iż: mając na uwadze zapis art. 22f ust.
12 ustawy o transporcie kolejowym, za prawidłowe uznać należy wprowadzanie do eksploatacji typów budowli i typów urządzeń mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w wyżej wskazanych obszarach, wyłącznie na podstawie deklaracji
WE zgodności lub przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności.
W konsekwencji oznacza to, iż w takim przypadku nie ma obowiązku posiadania
przez dany wyrób świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. W stanowisku
zastrzeżono jednak, iż nie dotyczy ono kolei wąskotorowych oraz metra (z uwagi
na różnice w zakresie stosowanej skrajni, systemów zasilania, systemów sterowania
ruchem kolejowym).
Przyjęte stanowisko, w perspektywie dążenia do wdrażania interoperacyjności wydaje się być słuszne, zwłaszcza w kontekście np. bocznic przeznaczonych
dla transportu intermodalnego (zwłaszcza w portach morskich). Pamiętać trzeba
w tym kontekście, o założeniach wskazanych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu dot. rozwoju sieci TEN-T [6]. W art. 11 tego rozporządzania, przyjęto,
iż Infrastruktura transportu kolejowego składa się w szczególności z: a) linii kolei dużych
prędkości i kolei konwencjonalnych, w tym: (i) bocznic; (ii) tuneli; (iii) mostów; b) terminali towarowych i platform logistycznych do przeładunku towarów w ramach transportu
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kolejowego i pomiędzy koleją a innymi rodzajami transportu c) dworców zlokalizowanych
wzdłuż linii wskazanych w załączniku I służących do przesiadek pasażerów w ramach
transportu kolejowego i pomiędzy koleją a innymi rodzajami transportu; d) połączeń dworców, terminali towarowych i platform logistycznych z innymi rodzajami transportu w transeuropejskiej sieci transportowej (…). Natomiast dla tak zdefiniowanej infrastruktury
kolejowej określone zostały następujące wymogi w art. 12 ust. 2 rozporządzenia
dot. rozwoju sieci TEN-T [6]: Państwa członkowskie zapewniają, aby infrastruktura
kolejowa: a) była wyposażona w ERTMS, z wyjątkiem sieci odizolowanych; b) spełniała
wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE oraz środków wykonawczych do niej, aby zapewnić interoperacyjność sieci kompleksowej; c) spełniała wymogi
technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) przyjętych zgodnie z art. 6 dyrektywy 2008/57/WE, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na podstawie odpowiedniej TSI
lub procedury określonej w art. 9 dyrektywy 2008/57/WE. Z tego punktu widzenia, dążenie do jak najszerszego wdrażania interoperacyjności, umożliwiać ma bezpieczny i nieprzerwany przepływ ruchu, przy spełnianiu wymaganych osiągów dla tej
infrastruktury lub tego rodzaju transportu.
5. Podsumowanie
Coraz większa popularność wprowadzania wyrobów o oparciu o procedurę Deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności, w sposób jednoznaczny potwierdza, że wdrażanie interoperacyjności
przynosi wymierne korzyści dla uczestników rynku kolejowego. Praktyka pokazuje, iż szczególnie w podsystemie Infrastruktura model wprowadzania wyrobów do
obrotu na podstawie Deklaracji dla składników interoperacyjności jest rozwiązaniem nie tylko wygodnym z punktu widzenia producentów, lecz również gwarantującym spełnienia przez wyrób wspólnych standardów technicznych, określonych
przez TSI. Ten aspekt jest natomiast szczególnie istotny z punktu widzenia odbiorców tych wyrobów.
Pomimo korzystnych tendencji, nie można zapominać również, iż w podsystemie
Infrastruktura nadal zidentyfikować można obszary problemowe. Przykładowo zasygnalizować w tym miejscu należy, wciąż zauważalny przy realizowanych inwestycjach kolejowych, problem związany z integracją elementów systemu przytwierdzeń,
pochodzących od różnych producentów (co najczęściej motywowane jest względami
oszczędnościowymi). W sytuacji, gdy zalecanym działaniem byłaby zabudowa systemu przytwierdzeń posiadającego deklarację WE zgodności lub przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności, potwierdzającą też, że kompletny system
przytwierdzenia jest bezpieczny w eksploatacji i wydajny w utrzymaniu.
W niniejszym artykule przywołane zostały zapisy TSI INF [7] oraz ustawy
[10]. Otocznie prawne dla funkcjonowania procedury sporządzania deklaracji WE
zgodności lub przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności, cały
czas podlega jednak dalszym interpretacjom. Wątki podniesione powyżej, stano-
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wiły próbę uchwycenia głównych tendencji w tym zakresie, z praktycznej perspektywy, szczególnie istotnej dla uczestników rynku, mających styczność z Deklaracjami WE zgodności lub przydatności do stosowania dla składników interoperacyjności w ramach codziennej działalności.
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[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2017 r.
poz. 934).
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r.
w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli,
urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 720).
[10] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.).
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Streszczenie. Prowadzone w trybie art. 25e ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.) postępowanie w przedmiocie wydania przez Prezesa UTK zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego, stanowi na ogół ostatni etap procesu inwestycyjnego. W tym kontekście, efektywna realizacja
tej procedury, zakończona wydaniem pozytywnej decyzji administracyjnej jest niezwykle istotna
z punktu widzenia wykonawców inwestycji, coraz częściej odpowiedzialnych również za uzyskanie
stosowanych zezwoleń i zgód administracyjnych. Niniejszy artykuł koncentrować się będzie na tych
praktycznych aspektach formułowania wniosków, które zorientowane są na sprawną realizacje tej
procedury.
Słowa kluczowe: interoperacyjność, weryfikacja WE, zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji

1. Wprowadzenie
Prowadzony obecnie na szeroką skalę proces modernizacyjny na polskiej kolei,
zorientowany jest w dużej mierze na stopniowe i systematyczne wdrażanie interoperacyjności. Oznacza to, iż wydatkowanie unijnych środków dedykowanych
inwestycjom infrastrukturalnym, wiąże się jednocześnie z koniecznością uwzględniania w projektach modernizacyjnych wymagań Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). Aktualnie obowiązujące specyfikacje przyjęte zostały na
poziomie europejskim w formie rozporządzeń, a zatem aktów prawnych, znajdujących bezpośrednie zastosowanie, bez konieczności ich dodatkowej implementacji. Natomiast procedurą, w której dokonywana jest m.in. weryfikacja stopnia
uwzględnienia zastosowania TSI do realizowanych inwestycji, jest prowadzone
przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego (Prezesem UTK) postępowanie
o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego.
1 Wkład autorów w publikację: Napieralski J. 60%, Nowicki M. 40%
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Pamiętać trzeba, o znaczeniu tej procedury. Jak stanowi bowiem art. 25 ust.
1 ustawy [8]: Zarządcy i przewoźnicy kolejowi mogą eksploatować wyłącznie podsystemy strukturalne, na które Prezes UTK wydał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji. W konsekwencji, przyjąć należy, że eksploatacja (prowadzenie ruchu) na nowej, bądź zmodernizowanej linii, możliwe będzie dopiero w momencie uzyskania
pozytywnej decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa UTK. W niniejszym
artykule przedstawione zostaną te uwarunkowania prawne i praktyczne aspekty
formułowania wniosków w tym zakresie, które umożliwiać mogą sprawną realizację tej procedury.
2. Ustalenie obowiązku uzyskania zezwolenia
W modelowym ujęciu, przyjętym przez Ustawodawcę, postępowanie o wydanie Zezwolenia dla podsystemu, powinno być chronologicznie poprzedzone postępowaniem prowadzonym w trybie art. 25k ustawy [8], którego celem jest wydanie
decyzji stwierdzającej, czy dla inwestycji po modernizacji niezbędne jest uzyskanie
nowego Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Jak zapisano w przepisach
ustawy z dnia 16 września sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1372), która weszła w życie 28 stycznia
2012 r.: Podsystemy strukturalne eksploatowane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
mogą być eksploatowane do momentu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji
podsystemu strukturalnego po modernizacji (art. 2 ust. 3). W praktyce zapis ten oznacza, iż każda przeprowadzana później modernizacja powinna, co do zasady, wiązać
się z wydaniem nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.
Art. 25k ust. 2 ustawy [8], adresowany jest do zarządcy infrastruktury bądź
przewoźnika kolejowego i normuje dwa tryby postępowania. W przypadku modernizacji, którą Ustawodawca definiuje jako: większe prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub w jego części, poprawiające całkowite osiągi podsystemu (art. 4
pkt 43 ustawy [8]), wymagane jest złożenie do Prezesa UTK wniosku o wydanie
decyzji stwierdzającej, czy w związku z planowanym zakresem prac niezbędne jest
uzyskanie nowego Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu
strukturalnego po modernizacji. W przypadku odnowienia, zdefiniowanego jako
większe prace wymienne w podsystemie lub w części podsystemu, które nie zmieniają całkowitych osiągów podsystemu (art. 4 pkt 44 ustawy [8]), aktualizuje się jedynie obowiązek
informacyjny i nie jest prowadzone formalne postępowanie administracyjne przed
Prezesem UTK.
Zauważyć należy, iż granica pojęciowa między terminami modernizacja a odnowienie jest umowna i sprowadza się do kwestii całkowitych osiągów podsystemu.
Na przykładzie podsystemu Infrastruktura, dla oceny charakteru inwestycji z tej
perspektywy, odwołać się można do parametrów eksploatacyjnych przywołanych
w pkt 4.2.1. TSI INF [2]. W punkcie tym określono, iż klasyfikacja linii pod
względem rodzaju linii w oparciu o rodzaj ruchu, dokonywana jest przy uwzględnieniu następujących parametrów eksploatacyjnych: szerokość toru, nacisk osi,
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prędkość na linii, długość pociągu, długość użytkowa pociągu. W konsekwencji przyjąć należy, iż jeżeli w ramach inwestycji poprawie ulegnie którykolwiek
z przywołanych przez TSI INF [2] parametrów eksploatacyjnych, można mówić
o modernizacji. Należy zauważyć jednak, iż dokonanie zgłoszenia inwestycji w trybie art. 25k ust. 3 ustawy [8], tj. jako odnowienia, nie wiąże się z jakimkolwiek
wszczęciem formalnego trybu postępowania przed Prezesem UTK. Innymi słowy
w polskiej ustawie [8], nie ma formalnej procedury, która stwarzałaby możliwość
zakwestionowania dokonanej przez zgłaszającego kwalifikacji inwestycji jako odnowienia. Pamiętać jednak też trzeba o zapisach art. 25k ust. 1 ustawy [8], który
stanowi, iż: Prezes UTK, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, okresowo sprawdza podsystem dopuszczony do eksploatacji w zakresie warunków wymienionych w art. 25e
ust. 1 i zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei odnoszących się
do eksploatacji i utrzymania podsystemu.
Co ciekawe, art. 20 dyrektywy 2008/57 [1] regulował tę kwestię w nieco inny
sposób, przyjmując, iż zarówno w przypadku odnowienia jak i modernizacji podmiot zamawiający przekazuje państwu członkowskiemu, którego to dotyczy, dokumentację opisującą projekt. Po dokonaniu jej analizy i biorąc pod uwagę strategię
wdrożenia wskazaną w stosownej TSI, podejmowana jest decyzja, czy zakres prac
oznacza konieczność wydania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.
Wydaje się, że wyżej przywołany zapis art. 20 dyrektywy 2008/57 [1], interpretować należy jako intencję Prawodawcy Unijnego do uwzględniania wymogów TSI
i systematycznego wdrażania interoperacyjności, również w przypadku realizacji
prac mających charakter odnowienia.
Decyzja w trybie art. 25k ustawy [8], wydawana jest zasadniczo na podstawie
trzech przesłanek: uwarunkowań technicznych, kryteriów bezpieczeństwa systemu kolei oraz strategii wdrożenia stosownej TSI. W praktyce postępowań przed
Prezesem UTK przesłanka uwarunkowań technicznych weryfikowana jest na
podstawie załączonej do wniosku dokumentacji opisującej projekt. Jeżeli dochodzi
do podniesienia parametrów eksploatacyjnych (np. prędkości na linii) – co generalnie jest zasadą przy inwestycjach o charakterze modernizacyjnym – przesłanka
ta przemawia za ustaleniem obowiązku uzyskania zezwolenia.
Kryterium bezpieczeństwa systemu kolei oceniane jest na podstawie raportu z oceny znaczenia zmiany sporządzanego dla inwestycji w oparciu o rozporządzenie 2013/402 [6]. Podkreślenia wymaga, iż nawet w przypadku dokonania
oceny modernizacji jako zmiany nieznaczącej (co wydaje się być częstą praktyką
spotykaną w tego typu raportach), kwalifikacja ta pozostaje bez wpływu na ocenę
przesłanki kryteriów bezpieczeństwa systemu kolei w przedmiotowym postępowaniu. Innymi słowy, kryterium bezpieczeństwa systemu kolei może przemawiać
za ustaleniem obowiązku zezwolenia również w przypadku określenia charakteru
zmiany jako nieznaczącej, a przesłanka ta jest oceniana a casu ad casum.
Ostatnią z przesłanek w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 25k jest
strategia wdrażania stosownej TSI. Chronologicznie patrząc, jest to przesłanka
najnowsza, bowiem wprowadzona na mocy ustawy z dnia 25 września 2015 r.
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1741), która we-
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szła w życie z dniem 1 marca 2016 r. Docelowo zakres prac modernizacji powinien
podlegać ocenie z perspektywy Krajowej Strategii Wdrażania Interoperacyjności
dla właściwego podsystemu. Można przyjąć, że założenie to zrealizowane zostało
częściowo. Przyjęty został Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie” (w wersji z czerwca 2017 r.), który może funkcjonować jako wyznacznik dla postępowań prowadzonych dla podsystemu „Sterowanie
– urządzenia przytorowe”. Jednak prace nad strategiami wdrażania interoperacyjności dla podsystemów „Infrastruktura” i „Energia” nie zostały, póki co, zwieńczone publikacją oficjalnego dokumentu przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Oznacza to, iż dla postępowań prowadzonych dla tych podsystemów,
przesłanka strategii wdrażania interoperacyjności rozpatrywana jest przez pryzmat
ogólnych zapisów zawartych w rozdziale 7 Wdrażanie TSI „Infrastruktura”/ Wdrażanie TSI „Energia”, zawartych w TSI INF [2], TSI PRM [3] i TSI ENE [4].
Podsumowując tę część artykułu, zauważyć należy, iż postępowanie w trybie
art. 25k prowadzone powinno być na etapie projektu inwestycji, na co wskazują
jednoznacznie użyte w treści tego artykułu takie sformułowania jak: dokumentacja
opisująca projekt, planowany zakres prac. Okoliczność ta jest istotna, ponieważ w obrębie decyzji ustalającej obowiązek uzyskania zezwolenia, określany jest również
zakres stosowania TSI właściwych dla modernizowanego podsystemu. Z kolei informacja o zakresie stosowania TSI powinna zostać uwzględniona przy planowaniu
zakresu weryfikacji WE modernizowanego podsystemu, co podlega uzgadnianiu
najczęściej między wykonawcą inwestycji a Jednostką Notyfikowaną. Wskazówką
w tym zakresie, na przykładzie doświadczeń autorów artykułu – jest, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do wymaganego zakresu stosowania TSI
(przede wszystkim w zakresie wymaganej ich „wersji”, w kontekście potencjalnie
przyznanych odstępstw od stosowania TSI, czy spełniania przesłanki zaawansowanego stanu inwestycji), odwoływać się do aktualnie obowiązujących TSI. Rozwiązanie
takie pozostaje w zgodzie z założeniami wskazanymi w art. 25d ust. 7 ustawy [8]
i jest wskazane również z punktu widzenia postulatu wdrażania interoperacyjności
w Polsce. Podejście takie można określić wykładnią na korzyść interoperacyjności.
Oczywistym jest natomiast, iż w przypadku budowy nowej linii (np. łącznicy),
obowiązek złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji aktualizuje się niezależnie od tego, czy wydana została decyzja w trybie art.
25k. Z drugiej strony, brak złożenia wniosku o wydanie decyzji w trybie art. 25k,
nie stanowi też w żadnym razie przesłanki negatywnej dla rozpatrzenia wniosku
o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu. Jest to
szczególnie istotne z perspektywy wykonawców modernizacji, coraz częściej odpowiedzialnych za uzyskanie w procesie inwestycyjnym stosownych zgód i zezwoleń
(na podstawie zapisów zawartych w przyjmowanych dla projektowanych inwestycji dokumentach SIWZ). Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę, na zdecydowanie szerszy katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu wskazanych w art.
25e ust. 2 ustawy [8], (na wniosek zainteresowanego producenta podsystemu albo jego
upoważnionego przedstawiciela, zarządcy, przewoźnika kolejowego, dysponenta, importera,
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inwestora albo podmiotu zamawiającego); w stosunku do podmiotów uprawnionych
do złożenia wniosku w trybie art. 25k ust. 2 ustawy [8] (zarządca albo przewoźnik
kolejowy). Przykładowo oznacza to, iż producent podsystemu (wykonawca modernizacji), który jest odpowiedzialny za dopuszczenie podsystemu do eksploatacji,
powinien rozważyć złożenie stosownego wniosku do Prezesa UTK, nawet w sytuacji, gdy inwestycja nie została objęta uprzednim wnioskiem w trybie art. 25k, na
etapie projektowania inwestycji.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia
Jak wskazywano wcześniej, wydanie przez Prezesa UTK Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego jest procedurą umożliwiającą
eksploatację zmodernizowanej (nowej) linii kolejowej. Jak zostało to zdefiniowane
w art. 4 pkt 36b ustawy [8], zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji – dokument
uprawniający zarządcę infrastruktury, przewoźnika kolejowego, producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, importera, podmiot zamawiający, wykonawcę modernizacji,
inwestora, albo dysponenta do eksploatacji podsystemu lub pojazdu kolejowego wprowadzanego po raz pierwszy do użytkowania.
Regulacja procedury wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego unormowana została w art. 25e ustawy [8] oraz w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ws. interoperacyjności [5]. W dalszej części
artykułu opisane zostaną wymagania formalne tej procedury, a także praktyczne
aspekty adekwatnego formułowania tego typu wniosków.
W art. 25e ustawy [8] unormowane zostały przez Ustawodawcę dwa tryby postępowań o wydanie Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Za tryb podstawowy można uznać ten uregulowany w art. 25e ust. 3 ustawy [8], który wydanie
zezwolenia przez Prezesa UTK uzależnia od załączenia do wniosku właściwie sporządzonej: Deklaracji weryfikacji WE podsystemu; Certyfikatu weryfikacji WE
podsystemu; Dokumentacji przebiegu weryfikacji WE podsystemu oraz kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji urządzeń lub budowli
ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt 2, wchodzących w skład
podsystemu. Postępowanie prowadzone w oparciu o taką dokumentację, sporządzoną na podstawie znajdujących zastosowanie TSI, określić można mianem trybu
europejskiego.
A contrario, trybem szczególnym, możliwym do zastosowania tylko w przypadku spełnienia dodatkowych przesłanek (tj. w przypadkach, o których mowa w art.
25d ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 25f ust. 5 pkt 1 i 2 i ust. 6 pkt 1, tj. przede wszystkim
w przypadku, gdy dla danej inwestycji uprzednio przyznane zostało odstępstwo
od stosowania TSI) jest postępowanie uregulowane w art. 25e ust. 3a, które można określić mianem trybu krajowego. Złożenie wniosku w tym zakresie, pozornie
łatwiejsze z punktu widzenia wnioskodawcy, ponieważ wymaga przedłożenia jedynie kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji urządzeń
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lub budowli ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt 2, wchodzących w skład podsystemu – stwarza jednak po stronie wnioskodawcy szereg
dodatkowych uwarunkowań, które powinny być brane pod uwagę i opisane zostały poniżej.
Po pierwsze, tryb ten jest dedykowany zasadniczo dla inwestycji posiadających odstępstwo od stosowania TSI. Procedura składania wniosku o odstępstwo uregulowana została odrębnie w art. 25f ustawy [8]. Z punktu widzenia
wnioskodawcy szczególnie istotny jest ustęp 6 tego artykułu, który uzależnia
przyznanie/odmowę przyznania odstępstwa od wydania/nie wydania opinii przez
Komisję Europejską, która powinna ustosunkować się do takiego wniosku w terminie 6 miesięcy. W praktyce oznacza to, iż postępowanie w tym zakresie trwać
będzie co najmniej pół roku.
Po drugie, art. 25e ust. 3a został sformułowany w taki sposób, iż w ramach
trybu krajowego nie została wyłączona przesłanka wskazana w art. 25e ust. 1a
pkt 1 ustawy [8], która stanowi iż: Podsystem strukturalny może być dopuszczony do
eksploatacji w systemie kolei na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: 1) jest zbudowany i zainstalowany w taki sposób, że spełnia zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei oraz jest zapewniona jego zgodność z istniejącym systemem kolei,
w skład którego wchodzi. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób wnioskodawca
powinien wykazać przesłankę zabudowy i instalacji podsystemu w taki sposób,
że spełnia zasadnicze wymagania dot. interoperacyjności systemu kolei – skoro
wymagania zasadnicze są uregulowane w dyrektywie 2008/57 [1] i właściwych
TSI, a podmiotem dedykowanym do weryfikacji inwestycji w tym zakresie jest
jednostka notyfikowana (której udział, teoretycznie, nie jest wymagany w ramach tego trybu).
Po trzecie wreszcie, trzeba pamiętać, iż jeżeli w skład podsystemu wchodzą
składniki interoperacyjności objęte Deklaracją WE zgodności lub przydatności
do stosowania składnika interoperacyjności, nie ma możliwości zastosowania trybu krajowego. W konsekwencji oznacza to, iż niezbędne jest w takim przypadku
przeprowadzenie Weryfikacji WE i sporządzenie Deklaracji WE podsystemu.
Okoliczność ta nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w podsystemie Infrastruktura, w którym powszechnie stosowane są typy budowli (szyny, podkłady,
systemy przytwierdzeń) dopuszczone do eksploatacji w oparciu o deklarację WE
zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności.
Natomiast jeżeli przyjąć za ogólny wyznacznik postępowań odnoszących się
do zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji, prymat wdrażania interoperacyjności w polskim systemie kolejowym, niewątpliwie postulowane i najbardziej
optymalne wydaje się być wnioskowanie w trybie art. 25 ust. 3 ustawy [8].
Procedura ta, przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, w oparciu
o sporządzoną przez ten podmiot Dokumentację przebiegu weryfikacji WE oraz
wydany Certyfikat weryfikacji WE, stanowi w tym kontekście rękojmię adekwatnej weryfikacji spełnienia przez podsystem wymagań zasadniczych określonych we właściwych TSI.
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Regulacja ustawowa procedury, doprecyzowana została w rozporządzeniu
[5]. Jak wskazano w Uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r.
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1152), druk
sejmowy Nr 1407: przepisy prawa Unii Europejskiej przewidują, że zezwolenie na
dopuszczenie podsystemu do eksploatacji jest wymagane w odniesieniu do wszystkich części
systemu kolei: linii TEN-T i linii poza TEN-T, zarówno linii kolei dużych prędkości,
jak i kolei konwencjonalnych, oraz podsystemów składających się na pojazdy poruszające
się po takich liniach (…).
Z punktu widzenia podmiotu wnioskującego o dopuszczenie do eksploatacji
podsystemu strukturalnego, szczególnie istotny jest § 8 rozporządzenia [5], który traktować należy jako swoistą check-listę. W ustępie pierwszym tego paragrafu
określono wymagane zapisy Deklaracji weryfikacji WE, natomiast ustęp drugi
określa katalog niezbędnej dokumentacji technicznej dołączanej do deklaracji
weryfikacji WE. Postulowanym działaniem jest sporządzanie dokumentów na
potrzeby składanego wniosku zgodnie z wytycznymi określonymi w § 8 rozporządzenia [5]. Praktyka pokazuje, że pominięcie, nawet wydawałoby się drugorzędnego zapisu deklaracji, jak np. numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła procedurę weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi
wymaganiami (§ 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia [5]), skutkować może skierowaniem do wnioskodawcy wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
skierowanego w trybie art. 64 § 2 k.p.a. [7]. Wśród innych braków wniosku,
które mogą zostać zaliczone do tej kategorii błędów, występują m.in. dokumenty podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentacji zgodnie z KRS
właściwym dla danego podmiotu, pominięcie zapisu w deklaracji o stałych lub
czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem, w tym o ewentualnych ograniczeniach w eksploatacji, czy nieprzedstawienie wykazu składników
interoperacyjności zawartych w podsystemie.
Osobną kategorię błędów stanowią wszelkie braki związane z nieadekwatną formą załączonych do wniosku dokumentów. Wprowadzony w art. 13a ust.
1 ustawy [8] wymóg uwzględniania w ramach postępowania przed Prezesem
UTK procedury unormowanej w k.p.a.[7], obliguje wnioskodawców do respektowania tych przepisów. W szczególności oznacza to respektowanie wymogu
przewidzianego w art. 76a § 2 k.p.a. [7], który stanowi, iż: Zamiast oryginału
dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została
poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony
będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Częstym błędem w tego typu postępowaniach jest przedstawianie dokumentów
z pieczątką „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby, która nie jest występującym w sprawie pełnomocnikiem strony będącym adwokatem, radcą prawnym,
rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Nie spełnia wymogów tego
przepisu również dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez radcę
prawnego, lecz nieustanowionego w sprawie jako pełnomocnik wnioskodawcy.
Nową regulacją w zakresie poświadczania za zgodność przedkładanych w postępowaniu dokumentów jest wprowadzony ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r.
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o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) – która weszła w życie 1 czerwca 2016 r.
– w artykule 76a nowy § 2b, który stanowi: Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem,
na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie
obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na
żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera
cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. Jak wskazano w uzasadnieniu do tej nowelizacji: Dzięki temu rozwiązaniu
strona nie będzie narażona na dodatkowe koszty uzyskania urzędowo poświadczonych
odpisów, odpisów lub wypisów aktów notarialnych i tym podobnych dokumentów, które
mogą być potrzebne w postępowaniu administracyjnym. Rozwiązanie to jest stosunkowo nowe, w konsekwencji praktyka jego wykorzystania nie jest jeszcze rozwinięta, niewątpliwie jest to jednak rozwiązanie, którego zastosowanie wnioskodawcy
mogą rozważyć.
Z punktu widzenia podmiotu wnioskującego o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji istotny jest natomiast zapis art. 25e ust. 4a ustawy
[8], który stanowi, iż Dokumentacja wymieniona w ust. 3 pkt 3 (tj. dokumentacja
przebiegu weryfikacji WE) podlega badaniu przez Prezesa UTK pod kątem kompletności. Zapis ten wprowadzony na mocy nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 15
stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 200), która weszła w życie 25 lutego 2015 r.,
uzasadniony został następująco: Projektowana zmiana art. 25e dodająca nowy ustęp
4a ma na celu doprecyzowanie, iż przekazana Prezesowi UTK dokumentacja przebiegu
weryfikacji WE podsystemu podlega badaniu przez Prezesa UTK pod kątem spójności oraz
kompletności, co potwierdzi jednoznacznie, że Prezes UTK w ramach swoich ustawowych
kompetencji, nie powinien powielać czynności weryfikacyjnych w stosunku do dokumentacji
przebiegu weryfikacji WE, które zostały już dokonane przez jednostki notyfikowane lub
jednostki wyznaczone, posiadające stosowne w tym zakresie uprawnienia i specjalistyczną
wiedzę. (…) Należy uznać, że precyzyjne rozgraniczenie ról jednostek notyfikowanych
i jednostek wyznaczonych od roli Prezesa UTK jest istotną wartością z punktu widzenia
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i z punktu widzenia sprawności i przejrzystości
procesu dopuszczania do eksploatacji. (Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 15
stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 200), Druk Sejmowy Nr 2791.
Powyższe w praktyce oznacza, iż dokumentacja sporządzana przez jednostkę notyfikowaną i przedłożona w postępowaniu nie powinna podlegać dalszej
weryfikacji, niż wynika to z konieczności dokonania oceny formalnoprawnej
w oparciu o przepisy k.p.a. [7]. Z tego punktu widzenia kierowane w postępowaniu wezwania do strony, odnoszące się do Dokumentacji przebiegu weryfikacji WE, powinny być motywowane potrzebą uzupełnienia dokumentacji pod
kątem kompletności, dalej idąca merytoryczna ocena może budzić wątpliwości
z punktu widzenia założeń przyjętych przez Ustawodawcę.
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4. Podsumowanie
Proces wdrażania interoperacyjności realizowany powinien być równolegle do
prowadzonej modernizacji polskiego systemu kolei. W tym kontekście efektywnie
przeprowadzona procedura dopuszczania do eksploatacji podsystemu strukturalnego pozwala zoptymalizować też proces zamykania inwestycji i wprowadzania
podsystemu do eksploatacji. Pamiętać też trzeba, o możliwości stworzonej przez
Ustawodawcę w art. 25e ust. 1b ustawy [8], gdzie zapisano, iż: W przypadku podsystemu strukturalnego, który wymaga uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do
eksploatacji po modernizacji, podsystem ten może być eksploatowany na parametrach technicznych i eksploatacyjnych sprzed jej rozpoczęcia do czasu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, jednak nie dłużej niż przez okres 9 miesięcy od zakończenia modernizacji. Szczegółowe zasady i warunki tej eksploatacji zarządca określa w swoim systemie
zarządzania bezpieczeństwem. Przepis ten wprowadził konstrukcję tzw. eksploatacji
tymczasowej. W uzasadnieniu do ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.
1257), która weszła w życie 31 sierpnia 2016 r., motywując jego wprowadzenie
wskazywano, że przepis ten umożliwić ma eksploatację podsystemu, przed zakończeniem pracy przez Jednostkę Notyfikowaną i przeprowadzeniem postępowania
administracyjnego przez Prezesa UTK.
Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji, powinno być postrzegane w kategoriach ogólnego paradygmatu wdrażania interoperacyjności w polskim
systemie kolei. Aspekt ten zyskuje szczególnie na znaczeniu, z uwagi na współfinansowanie inwestycji modernizacyjnych ze środków unijnych. W tym kontekście
zastosowanie TSI dla inwestycji, warto poddać również weryfikacji WE przeprowadzanej przez Jednostkę Notyfikowaną, która jest jedynym pomiotem uprawnionym do weryfikacji spełniania przez podsystem wymagań zasadniczych.
W artykule zaprezentowane zostały podstawowe uwarunkowania prawne ustawy [8], regulujące kwestie o dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego, a także te aspekty praktyczne składania wniosków w tym zakresie, które
mogą umożliwić sprawną realizację procedury. Pamiętać trzeba jednak, że decyzja
o wydaniu Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego jest decyzją leżącą we właściwości Prezesa UTK i jak się wydaje, przyjąć
należy, że ma charakter uznaniowy.
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Streszczenie. Przewozy kolejowe w Polsce, po latach regresji, zyskują na znaczeniu. Naturalną konsekwencją jest wzrost popularności przewozów kolejowych na niektórych trasach. Stworzenie połączeń dla pasażerów jest już niewystarczające, coraz częściej należy zadbać o wysoką
jakość organizowanej usługi transportowej z uwzględnieniem wielu kryteriów. Artykuł ma na celu
analizę postrzegania jakości organizacji przewozów kolejowych przez pasażerów – składają się na
to: zatłoczenie kursujących składów oraz badania ankietowe przeprowadzane pośród pasażerów
podróżujących pociągami. Przeprowadzana analiza obejmuje wszystkie linii kursujące na trasie
Kraków Główny – Tarnów – Kraków Główny.
Słowa kluczowe: kolej aglomeracyjna, jakość przewozów kolejowych, komfort podróży

1. Wprowadzenie
Transport kolejowy w Polsce, w szczególności przewozy podmiejskie, przechodzą w Polsce odrodzenie. Poprawiające się z roku na rok parametry wielu linii
kolejowych, w połączeniu z odmładzaniem i modernizacją taboru u przewoźników
pasażerskich, stanowią coraz częściej niezwykle atrakcyjną ofertę dla pasażerów,
konsekwencją czego, liczba przewiezionych pasażerów znacząco wzrosła, w porównaniu do sytuacji sprzed kilku lat. Za przykład posłużyć może najstarsza linia
kolei aglomeracyjnej w województwie małopolskim (SKA1: Kraków Lotnisko/Airport – Wieliczka Rynek-Kopalnia) ciesząca się bardzo wysokim popytem. Coroczne pomiary potoków pasażerskich odzwierciedlają bowiem nadchodzącą potrzebę
wymiany taboru na pojemniejszy lub dogęszczenia liczby pociągów w godzinach
najbardziej wzmożonego ruchu. Do ostatniej korekty rozkładu jazdy (3 września
2017 roku) kursy wykonywane były między godziną 4 a 24 w równych 30-minu1 Wkład autorów w publikację: Pashkevich A. 33%, Nowak M. 34%, Koterbicki M. 33%.
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towych odstępach za wyjątkiem pierwszych i ostatnich kursów. Do obsługi tego
połączenia zatrudniono elektryczne zespoły trakcyjne 3- i 4-członowe, a najbardziej popularne pociągi były zapełnione w ponad 90% dostępnych miejsc ogółem
[1], [2].
Komfort w przewozach kolejowych można rozumieć dwojako. Z jednej strony mówi się o płynności procesu przejazdu środkiem transportu, gdzie celem
jest maksymalne wytłumienie drgań pudła taboru, a więc i zmniejszenia hałasu.
W konsekwencji poprawia to płynność jazdy [3]. W innym ujęciu istotny jest
wpływ postrzegania jakości organizacji przewozów przez pasażerów, na którą składa się szereg czynników, opisanych szczegółowo w normie PN/EN 13816 oraz [4].
W artykule położono nacisk na ten drugi aspekt związany z jakością. W pierwszej
części skupiono się na zestawieniu współczynnika komfortu dla wszystkich zrealizowanych kursów na linii SKA3 w jednym dniu roboczym, następnie przeprowadzono analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych pośród pasażerów.
2. Kolejowe przewozy pasażerskie na trasie Kraków – Tarnów
Linia kolejowa E30 należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego,
który łączy Niemcy, Polskę oraz Ukrainę. Przez Polskę biegnie odcinek o długości
667 kilometrów, zaczynający się od granicy z Niemcami przez Zgorzelec – Bolesławiec – Legnicę – Wrocław – Opole – Kędzierzyn-Koźle – Gliwice – Zabrze
– Katowice – Jaworzno – Trzebinię – Kraków – Tarnów – Rzeszów – Przemyśl aż
do granicy z Ukrainą w Medyce. W skład korytarza E30 wchodzą 4 linie kolejowe
nr 91, 132, 133, 278.
Trasa Kraków – Tarnów, to część linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka. Między Krakowem a Tarnowem (około 77,5 km) znajduje się 10 stacji i 13
przystanków osobowych, które stanowią punkty wymiany pasażerskiej (za wyjątkiem przystanku Kraków Zabłocie, będącego w trakcie remontu). Zakończona na
omawianym odcinku modernizacja linii między Podłężem a Rzeszowem podniosła
dopuszczalną prędkość ruchu pociągów do 160 km/h niemal na całej długości
trasy (rys. 2), co było przyczynkiem do uruchomienia kolei aglomeracyjnej w tej
części województwa [5,6]. Przebieg linii SKA3 obrazuje rys. 3.
Aktualnie na trasie Kraków – Tarnów operuje trzech przewoźników kolejowych, obsługujących ruch pasażerski: Koleje Małopolskie, Przewozy Regionalne
oraz PKP Intercity. O ile PKP Intercity zajmuje się przewozami dalekobieżnymi,
tak pozostali przewoźnicy funkcjonują na tej trasie jako operatorzy trzeciej linii
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA3). W czasie przeprowadzania pomiarów napełnienia, linię SKA3 stanowiły 23 pociągi kursujące w kierunku Tarnowa i 25
pociągów w kierunku Krakowa (niektóre składy są rozłączane w trakcie trwania
obiegu, stąd inna liczba pociągów w obu kierunkach), spośród których część pociągów kursujących w czasie szczytu porannego i popołudniowego jest przyspieszonych. Zatrzymują się one na następujących stacjach: Kraków Główny, Kraków

JAKOŚĆ PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH NA TRASIE KRAKÓW–TARNÓW...

147

Płaszów, Kraków Bieżanów, Podłęże, Kłaj, Bochnia, Brzesko Okocim, Tarnów
Mościce oraz Tarnów [7].

Rys. 1. Przebieg trasy kolejowej Kraków – Tarnów
Źródło: https://jakdojade.pl/

Tabela 1 zestawia aktualną maksymalną dopuszczalną prędkość na kolejnych odcinkach szlaku między Krakowem Głównym a Tarnowem odpowiednio dla toru
nr 1 (w kierunku Tarnowa) i toru nr 2 (w kierunku Krakowa). Należy jednak mieć
na uwadze, że poruszanie się z prędkością powyżej 130 km/h wymusza obecność
pomocnika maszynisty w kabinie maszynisty, bądź też obecność systemu ETCS/
ERTMS. Częstokroć przewoźnicy, mając na uwadze oszczędności finansowe, nie angażują do pracy pomocnika maszynisty. System ETCS/ERTMS natomiast nie został
jak dotąd zainstalowany na linii nr 91. Natomiast za prędkość szlakową rozumie się
maksymalną dopuszczalną prędkość na danym szlaku, dla której została zaprojektowana linia. Nie uwzględnia ona zatem lokalnych ograniczeń prędkości podyktowanych, na przykład, złym stanem podtorza ujętych w Wykazie Ostrzeżeń Stałych.
Prędkość szlakową określają na ogół wskaźniki W27 [8,9.]
Choć duża poprawa czasu przejazdu jest niewątpliwie istotną zaletą, należy dążyć do wyrównania czasu przejazdu wszystkich kursów i układania rozkładu jazdy
kursów w równym, powtarzalnym i łatwym do zapamiętania takcie. Jest to ważne, ponieważ różny czas przejazdu kolejnych kursów może powodować problemy
z zapamiętaniem rozkładu jazdy na pośrednich stacjach i przystankach, mimo że
wszystkie pociągi odjeżdżają ze stacji początkowej w przybliżeniu tyle samo minut
po każdej pełnej godzinie.
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Tabela 1. Wykaz maksymalnej prędkości szlakowej na odcinku Kraków - Tarnów
Stacje/przystanki
Kraków Główny
Kraków Płaszów
Kraków Płaszów
Kraków Prokocim
Kraków Bieżanów
Gaj
Kokotów
Węgrzce Wielkie
Podłęże
Podłęże
pozostałe do Tarnowa Mościc
Tarnów

Kilometraż [km]
Od
Do
0,000
1,535
1,535
3,130

Maksymalna prędkość dla [km/h]
Toru nr 1
Toru nr 2
60
80
80
80

3,130

16,000

100

100

16,000
18,150
76,400

18,150
76,400
80,200

160
160
120

130
160
120

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5] i [6]

Rys. 2 przedstawia różnice w prędkości handlowej różnych pociągów, będące
skutkiem odstępstw w czasie przejazdu kolejnych odcinków trasy. Prędkość szlakową oznaczono grubą linią, natomiast symbolami zaznaczono średnie odcinkowe prędkości handlowe, z rozróżnieniem na najszybszy i najwolniejszy pociąg
kwalifikowany i osobowy. Z racji faktu, że pociągi osobowe zatrzymują się na
wszystkich lub prawie wszystkich stacjach i przystankach, różnica w prędkości na
kolejnych odcinkach jest większa niż dla pociągów kwalifikowanych. Najwyższa
dopuszczalna prędkość występuje na odcinku Podłęże – Tarnów Mościce, gdzie
oddano już po modernizacji tory o lepszych parametrach eksploatacyjnych, tymczasem na odcinku Kraków – Podłęże prace modernizacyjne dopiero się rozpoczęły.

Rys. 2. Zestawienie średniej odcinkowej prędkości handlowej dla różnych pociągów
Źródło: opracowanie własne
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3. Popyt na usługi przewozowe
Analizowana część linii 91 łączy stolicę województwa małopolskiego z drugim
co do liczby ludności miastem w województwie, przechodząc m.in. przez Bochnię i Brzesko. Miasta te będąc ważnymi ośrodkami kultury, przemysłu i turystyki
w najbliższym sąsiedztwie mogą stanowić atrakcję dla osób pracujących, uczniów,
turystów. Niemniej, badania wykazały, że główny kierunek przepływu ludzi występuje do i z Krakowa. Przewozy kolejowe do/z Krakowa będą zatem najbardziej
oczekiwanymi połączeniami [1,7,10,11,12].
Tabela 2 przedstawia wyniki pomiarów napełnienia w pociągach osobowych na
odcinku Kraków – Bochnia – Kraków. Poprzez kolumnę „wsiadających” i „wysiadających” należy rozumieć liczbę osób, która wsiadła na danej stacji/przystanku
osobowym do wszystkich pociągów osobowych, odjeżdżających w dniu pomiarowym z tego punktu eksploatacyjnego. Przez kolumnę „napełnienie” należy rozumieć liczbę pasażerów w środku transportu po odjeździe z danej stacji/przystanku
osobowego, to jest sumaryczną liczbę pasażerów podróżujących między sąsiednimi
przystankami. Należy zwrócić uwagę, że relacje niektórych pociągów wykraczają
poza mierzony odcinek, stąd napełnienie na stacji Bochnia nie jest zerowe. Ponadto, wybrane pociągi miały charakter przyspieszonych, nie zatrzymywały się zatem
na wszystkich przystankach. Stąd też w niektórych wierszach napełnienie jest niższe, niż w sąsiednich.
Tabela 2. Dobowa liczba przewiezionych pasażerów na odcinku Kraków – Bochnia – Kraków pociągami osobowymi w 2014 r. w dniu roboczym
Kierunek: Bochnia
L.p.

Stacja/przystanek kolejowy

Odległość [km]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kraków Główny
Kraków Zabłocie
Kraków Płaszów
Kraków Prokocim
Kraków Bieżanów
Kokotów
Węgrzce Wielkie
Podłęże
Staniątki
Szarów
Kłaj
Stanisławice
Cikowice
Bochnia

0
1059
2,159
89
4,090
122
6,099
58
8,399
60
11,299
3
13,852
20
18,403
11
21,499
5
24,729
15
28,130
13
32,321
13
34,460
5
37,995
96
1569
Suma
Kierunek: Kraków
Odległość [km] Wsiadających
0
255
3,535
35
5,674
44

L.p.
1
2
3

Stacja/przystanek kolejowy
Bochnia
Cikowice
Stanisławice

Wsiadających

Wysiadających

Napełnienie

0
11
42
18
41
21
161
112
156
80
133
48
36
225
1084

1059
1137
1217
1257
1276
1258
1117
1016
865
800
680
645
613
478

Wysiadających
102
4
1

Napełnienie
816
778
821
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Kłaj
Szarów
Staniątki
Podłęże
Węgrzce Wielkie
Kokotów
Kraków Bieżanów
Kraków Prokocim
Kraków Płaszów
Kraków Zabłocie
Kraków Główny

9,865
13,266
16,496
19,592
24,143
26,696
29,596
31,896
33,905
35,836
37,995
Suma

143
56
56
55
121
12
59
70
45
18
0
969

19
4
4
21
5
0
43
36
116
76
1202
1633

1014
994
1046
1152
1195
1207
1226
1260
1260
1135
0

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Pobieżna analiza tabeli 2 wykazuje, że przewozy mają charakter głównie dowozowy do Krakowa i w znacznie mniejszym stopniu do Bochni. Podobna liczba
podróżnych w obu kierunkach wskazuje, że pociągami poruszali się głównie pasażerowi dojeżdżający regularnie.
Tabela 3 przedstawia, podobnie jak tabela 2, dobową liczbę przewiezionych
pasażerów w dniu roboczym, jednakże w roku 2017, to jest po uruchomieniu
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przed przystąpieniem do analizy wzrostu popytu
na usługi przewozowe, należy zauważyć, że:
• liczba pociągów zwiększyła się z 16 par do 23 w kierunku Tarnowa i 25
w kierunku Krakowa;
• ukończona modernizacja linii kolejowej wpłynęła na podniesienie dopuszczalnej prędkości, likwidację punktowych ograniczeń prędkości, remont
krawędzi peronowych, poprawę systemu informacji pasażerskiej i miała pozytywny wpływ na odczuwalną estetykę;
• stare, wysłużone jednostki typu EN57, EN71 i ED72 zostały zastąpione
nowoczesnymi, typu EN99, EN63a, EN64, EN78 i EN79;
• wzrosła podaż na usługi przewozowe, zarówno ze względu na liczbę kursów,
jak i podaż miejsc w większości składów.
Tabela 3. Dobowa liczba przewiezionych pasażerów na odcinku Kraków - Tarnów - Kraków pociągami
osobowymi w 2017 r. w dniu roboczym
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stacja/przystanek kolejowy
Kraków Główny
Kraków Płaszów
Kraków Prokocim
Kraków Bieżanów
Kokotów
Węgrzce Wielkie
Podłęże
Staniątki
Szarów
Kłaj

Kierunek: Tarnów
Odległość [km] Wsiadających
0
2716
4,090
407
6,099
48
8,399
161
11,299
9
13,852
11
18,403
36
21,499
13
24,729
14
28,130
44

Wysiadających
0
56
9
46
21
182
241
173
123
280

Napełnienie
2716
3067
2380
3221
2485
2314
2833
2012
1903
2328
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Stanisławice
Cikowice
Bochnia
Rzezawa
Jasień Brzeski
Brzesko Okocim
Sterkowiec
Biadoliny
Bogumiłowice
Tarnów Mościce
Tarnów

Stacja/przystanek kolejowy
Tarnów
Tarnów Mościce
Bogumiłowice
Biadoliny
Sterkowiec
Brzesko Okocim
Jasień Brzeski
Rzezawa
Bochnia
Cikowice
Stanisławice
Kłaj
Szarów
Staniątki
Podłęże
Węgrzce Wielkie
Kokotów
Kraków Bieżanów
Kraków Prokocim
Kraków Płaszów
Kraków Główny

32,321
12
88
34,460
11
47
37,995
167
666
43,803
22
159
47,290
15
58
50,954
55
224
55,975
97
79
60,197
65
106
69,930
34
53
73,896
24
165
77,432
60
1001
4021
3777
Suma
Kierunek: Kraków
Odległość [km] Wsiadających Wysiadających
0
975
20
3,536
162
29
7,502
42
38
17,235
101
55
21,457
91
81
26,478
216
56
30,142
50
17
33,629
150
21
39,436
672
167
42,971
49
13
45,110
89
11
49,301
256
52
52,702
121
12
55,932
187
16
59,028
245
25
63,579
167
12
66,132
26
3
69,032
107
155
71,332
43
57
73,341
180
427
77,432
0
2669
3929
3936
Suma

1651
1615
1717
1123
1080
1368
992
951
932
1185
244

Napełnienie
988
1115
747
792
799
1330
916
1044
1992
1416
1494
2308
1731
1902
2805
2212
2235
2934
2199
2669
0

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

Biorąc pod uwagę tylko odcinek Kraków – Bochnia – Kraków, można zauważyć, że w kierunku Bochni zliczono 3649 pasażerów wsiadających i 1932 pasażerów wysiadających oraz w kierunku Krakowa analogicznie 2142 i 3619 podróżnych. Powrót do organizacji częstych połączeń można zatem uznać za sukces, bowiem tylko na tym odcinku wzrost liczby podróżnych w przeciągu 3 lat wyniósł
prawie 150%.
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4. Współczynnik uciążliwości jazdy
W literaturze często definiuje się współczynnik uciążliwości jazdy w pojazdach
komunikacji miejskiej. W przypadku pojazdów transportu kolejowego, wychodzi się z założenia, że pasażerowie na ogół mają miejsca siedzące. Jest to daleko
idące uproszczenie, bowiem w przewozach podmiejskich podaż miejsc siedzących
bywa w pełni wykorzystana, szczególnie w czasie szczytów przewozowych. Należy tutaj zwrócić uwagę, że średni czas podróży koleją o charakterze dowozowym
(koleją aglomeracyjną), jest na ogół dłuższy niż czas przejazdu środkami transportu miejskiego (na przykład dla linii SKA2, będącej typową linią o charakterze
dowozowym z miejscowości satelickich do stolicy województwa wynosi około 32
minut [11], natomiast średni czas podróży publicznym transportem zbiorowym
w Krakowie wynosi 30 minut [14]), toteż dla pasażera komfort podróży w postaci
niewielkiego zatłoczenia pojazdu ma istotniejsze znaczenie [12].
Współczynnik uciążliwości jazdy określa się wzorem [15]:
gdzie:
N – napełnienie bezwzględne pojazdu,
Cn – pojemność nominalna pojazdu (miejsca siedzące + stojące).
Znalezione wartości współczynnika można zakwalifikować do 6 poziomów
komfortu, przy czym poziom B można rozumieć dwojako: odnosi się zarówno do
dużej zajętości miejsc siedzących, jak i pojazdu pustego lub z pojedynczymi pasażerami, bowiem część pasażerów odczuwa dyskomfort podróży pustymi pojazdami, szczególnie po zmroku (tab. 4).
Tabela 4. Opis poziomów komfortu podróży
Charak- Poziom
terystyka komfortu

Współczynnik uciążliwości

A

[0;0,8]

Zajętość miejsc
siedzących [%]

Zatłoczenie
przestrzeni do
stania [os./m2]

[10;70]

~0

B

(0,8;1,0] (70;~100]  [0;10)

~0

C

(1,0;1,4]

~100

[0;2]

D

(1,4;2,1]

~100

(2;4]

E

(2,1;3,4]

~100

(4;6,7]

F

>3,4

~100

>6,7

Uwagi
Możliwość zajęcia miejsca
w sąsiedztwie wolnego miejsca
Duża zajętość miejsc siedzących
lub pojazd wyludniony
Niewielka liczba miejsc stojących
zajęta, duża swoboda ruchu
Niewielkie zatłoczenie pojazdu,
niewielka swoboda ruchu
Duże zatłoczenie pojazdu, możliwa
konieczność ustępowania miejsca
pasażerom wychodzącym, pojazd
pełny
Pojazd przepełniony, trudności
z zamykaniem drzwi, możliwość
nieobsłużenia wszystkich pasażerów
oczekujących

Źródło: opracowanie własne na podstawie [15] i [16]
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Zadaniem przewoźnika jest takie dostosowanie pojemności taboru i/lub częstotliwości połączeń, aby unikać zatłoczenia pociągów, i aby współczynnik uciążliwości mieścił się w kategorii A-C, a w czasie wzmożonego ruchu pasażerskiego nie
gorzej niż D. Współczynnik uciążliwości E powinien występować z częstotliwością
incydentalną.
Analizie poziomu uciążliwości podróży poddano wszystkie pociągi na trasie
Kraków – Tarnów, kursujące w dniu roboczym, w obu kierunkach [7]. Z racji
zmiennego napełnienia pociągów na trasie (funkcja napełnienia w czasie jest na
ogół stale rosnąca lub stale malejąca w zależności od kierunku jazdy) do analizy
wybrano napełnienie maksymalne w każdym kursie. Linia SKA3 charakteryzuje
się typowym popytem w ciągu doby – największy przewóz pasażerów występuje
w czasie szczytu porannego do Krakowa (w najbardziej obleganym kursie przewieziono jednocześnie 386 osób) oraz w szczycie popołudniowym do Tarnowa (317
osób). Okres występowania szczytu popołudniowego jest dłuższy niż porannego,
stąd też pociągi były nieco mniej zatłoczone. W czasie międzyszczytu komunikacyjnego występowało napełnienie nieprzekraczające zazwyczaj 120 osób w pojeździe. Kursy wczesnoporanne i późnowieczorne są dwukrotnie mniej zapełnione.
Sprawę zapewniania odpowiedniej podaży na usługi transportowe na omawianej trasie utrudnia kilka faktów mających wpływ na ułożenie obiegów składów:
• pracę przewozową wykonuje dwóch przewoźników;
• wybrane pociągi obsługują dłuższe relacje (do Rzeszowa, Nowego Sącza,
Piwnicznej i Krynicy-Zdrój);
• pociągi są obsługiwane składami o różnej pojemności (tab. 5).
Tabela 5. Pojemność jednostek kursujących na linii SKA3
Typ składu
Liczba członów
Liczba miejsc siedzących
Liczba miejsc ogółem

EN99
2
92
190

EN57
3
212
6002

EN63a
3
170
330

EN64
3
138
320

EN78
4
200
454

EN79
5
250
520

Źródło: opracowanie własne2

Ponadto niektóre składy jeżdżą w trakcji ukrotnionej (np. EN63a+EN78 lub
2xEN78), w związku z czym dywersyfikacja podaży miejsc jest bardzo znacząca.
Pojawia się tutaj istotny problem organizacyjny: z jednej strony należy dopasować
pojemność taboru do popytu w danym kursie, z drugiej natomiast strony, obiegi
winny być ułożone w taki sposób, aby przestoje składów oraz drużyn pociągowych
i konduktorskich były możliwie krótkie. Generują one bowiem wysokie koszty –
drużyna traci czas pracy na zbyt długie przerwy, a ponadto musi zakończyć pracę
w zakładzie macierzystym. Składy kolejowe natomiast nie dość, że nie zarabiają
na siebie, to jeszcze generują dodatkowe koszty (dzierżawa torów postojowych,
ochrona mienia itp.). Niemożność ułożenia odpowiedniego planu pracy dla niektó2 Jednostki typu EN57 były produkowane w latach 1962-1993. Producent określił liczbę miejsc stojących
przy maksymalnym zapełnieniu 5 os./m2, podczas gdy obecnie określa się maksymalne zapełnienie na poziomie 3 lub 4 os./m2.
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rych obiegów na omawianej linii, spowodowała zatrudnienie większej liczby zespołów trakcyjnych niż jest to potrzebne (obiegi niektórych jednostek sprowadzają się
do obsługi jednej pary pociągów w ciągu doby). Przekłada się to jednak na rozkład
jazdy korzystnie ułożony z punku widzenia pasażera i całkowitą eliminację wykonywania przewozów niehandlowych (pociągi PWJ) [7].
Oprócz dostępności wolnej przestrzeni dla pasażerów, należy również wspomnieć o składach zatrudnionych do obsługi linii SKA3. Tabor stanowią wyłącznie elektryczne zespoły trakcyjne. W przeważającej mierze są to nowoczesne,
wygodne pojazdy o obniżonej wysokości podłogi, przeznaczone do obsługi ruchu
regionalnego i aglomeracyjnego. EN99 i EN64 to modele z rodziny Pesa Acatus,
natomiast EN63a, EN78 i EN79 pochodzą z rodziny Newag Impuls. Wszystkie
pojazdy zostały wyprodukowane w Polsce, posiadają zamknięty układ toalet, klimatyzację, wieszaki do przewozu rowerów, a ponadto niektóre z nich są dodatkowo wyposażone w gniazdka elektryczne oraz Internet bezprzewodowy.
Na podstawie przeprowadzonej analizy, zaobserwowano że współczynnik komfortu we wszystkich kursach, realizowanych poza wzmożonym ruchem pasażerskim, pozostaje na poziomie A i B. W niniejszej analizie skupiono się zatem na
ukazaniu kursów jedynie podczas szczytów komunikacyjnych, a więc wtedy, kiedy
podróżuje największa liczba osób.
W tabeli 6 zestawiono pociągi charakteryzujące się maksymalnym napełnieniem.
Tabela 6. Określenie poziomu komfortu podróży pasażera dla pociągów kursujących w okresie szczytu
przewozowego3
Nr
pociągu3
30532
30356
30358
39320
30362
30360
30364
30366

Godz. odj. ze
st. pocz.
04:14
05:13
05:58
06:13
07:07
07:13
08:01
08:11

30325
30327
30329
30331
39305
30333
30335
30339
30341

14:14
14:44
15:17
15:44
16:15
16:44
17:14
18:14
19:14

Typ taboru
EN64
2xEN78
2xEN78
EN63a
EN79
EN79
EN79
EN64
EN64
EN78
2xEN78
2xEN78
2xEN63a
EN79
EN79
2xEN78
2xEN78

Kierunek: Kraków
Max napełnienie względne
[%]
51
43
35
89
39
45
29
74
Kierunek: Tarnów
71
39
35
33
42
43
55
34
22

Współczynnik
uciążliwości
1,26
1,07
0,94
2,78
1,01
1,13
0,87
2,01

Poziom
komfortu
C
C
B
E
C
C
B
D

1,93
1,01
0,94
0,91
1,07
1,08
1,39
0,93
0,82

D
C
B
B
C
C
C
B
B

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]
3 Kursywą oznaczono pociągi przyspieszone, podkreśleniem oznaczono pociągi spółki Przewozy Regionalne.
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Współczynnik uciążliwości dla najbardziej obciążonych kursów waha się między poziomem komfortu B a E, przy czym jedynie 3 pociągi można określić jako
nadmiernie zatłoczone. Pociąg o najgorszym parametrze – 39320 przewoził jednocześnie maksymalnie 294 podróżnych. Jego pojemność została zatem niemalże
w pełni wykorzystana i aż 42% pasażerów nie miało zapewnionego miejsca siedzącego. Taka sytuacja może odstraszyć potencjalnych, nowych pasażerów. Pomimo,
że problem nadmiernego popytu występuje jedynie na niewielkim odcinku relacji
pociągu (rys. 3), jest to istotny problem, ponieważ w przypadku rosnącego popytu
może nastąpić sytuacja wyczerpania wolnych miejsc do odbycia podróży, co z kolei
poskutkuje odpływem pasażerów na rzecz konkurencyjnych środków transportu. Biorąc pod uwagę przekrój użytkowanego taboru, najprostszą decyzją będzie
włączenie pojemniejszego taboru do obsługi wybranych pociągów. Należy także
pamiętać, że organizator przewozów środkami transportu zbiorowego powinien
być o krok w przód, przed panującymi obecnie warunkami. Pojawiają się bowiem
wciąż nowe koncepcje zachęcenia osób podróżujących innymi środkami transportu
do wyboru kolei, jak na przykład wprowadzenie integracji taryfowej, czy też związane choćby z ekologią, o których mowa w [17]. Realizacja takich pomysłów może
wpłynąć na przewyższenie popytu ponad podaż usług przewozowych Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, szczególnie w okresach szczytu komunikacyjnego.

Rys. 3. Wykres napełnienia pociągu nr 39320
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

5. Postrzeganie jakości przewozów przez pasażerów w badaniach ankietowych
Mając na uwadze docenienie jakości organizowanych przewozów przez pasażerów, zostało przeprowadzone wśród nich badanie ankietowe. Zebrano 500 kwestionariuszy ankietowych, uprzednio przeprowadzonych wśród pasażerów linii
SKA3 w losowo wybranych pociągach w dni robocze w maju i czerwcu 2017 roku
(rys. 4) [18].
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Rys. 4. Motywacja podróży odbywanej przez ankietowanych pasażerów
Źródło: opracowanie własne na podstawie [18]

Mniej niż połowa pasażerów korzysta z biletów okresowych (rys. 5). Choć nie
jest to wynik zły, organizator przewozów powinien dążyć do zwiększenia odsetku
pasażerów posiadających bilet okresowy, biorąc pod uwagę, że dojazd do miejsca
nauki i pracy stanowi przeważającą część powodów podróży. Zmniejszenie udziału biletów jednorazowych w strukturze sprzedaży obniży fluktuację zapełnienia
składów, co ma istotne znaczenie, jeżeli mowa o niskiej podaży dostępnych miejsc
wśród niektórych kursów.

Rys. 5. Struktura zakupionych biletów przez ankietowanych pasażerów
Źródło: opracowanie własne na podstawie [18]

Rysunek 6 wskazuje, że w przeważającej części pociągami Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej poruszają się osoby pracujące, w nieco mniejszej mierze uczniowie i studenci. Biorąc pod uwagę czynniki, o których mowa w rozdziale 4, stanowią oni
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decydującą część pasażerów. Do dalszej analizy zostaną wykorzystane odpowiedzi
z kwestionariuszy ankietowych tylko tych pasażerów, którzy jeżdżą nie rzadziej niż
2-3 razy w tygodniu (54% wszystkich ankietowanych podróżnych). Stanowią oni
bowiem grupę stałych pasażerów, to jest najbardziej pożądanych z punktu widzenia organizatora przewozów.

Rys. 6. Zależność częstotliwości podróży od statusu społecznego ankietowanych pasażerów
Źródło: opracowanie własne na podstawie [18]

Rys. 7. Najistotniejsze cechy jakości wybrane przez ankietowanych pasażerów podróżujących najczęściej
Źródło: opracowanie własne na podstawie [18]

Wybór trzech pierwszych cech przez pasażerów nie powinien być zaskoczeniem
(rys. 7). Punktualność, czas podróży i częstotliwość kursowania stanowią o jakości,
ale też są najbardziej pożądanymi cechami konkurencyjnego środka transportu,
nawet kosztem pozostałych aspektów, w tym ceny biletów. Nie może ona jednak
być wysoka, gdyż jest to także jeden z czynników konkurencyjności środka transportowego [2]. Warto zauważyć, że istotność wysokości ceny biletu była wskazy-
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wana najczęściej przez osoby o niższych dochodach, jak i przez uczniów i studentów. Kolejną ważną cechą dla ankietowanych pasażerów była czystość i estetyka
pojazdów. Wybór tego parametru może być spowodowany obawą części pasażerów przed powrotem starych, wysłużonych składów w miejsce obecnie kursujących. Największą grupą respondentów głosujących za tym czynnikiem były osoby
pracujące. Warto zauważyć, że osoby podróżujące często nie przywiązują tak dużej
wagi do aspektów informacji przystankowej i internetowej, w przeciwieństwie do
ankietowanych rzadziej korzystających z usług kolei. Stali pasażerowie są bowiem
znacznie lepiej poinformowani o nadchodzących zmianach, w przeciwieństwie do
podróżnych korzystających rzadziej z usług przewozowych.

Rys. 8. Poziom zadowolenia pasażerów podróżujących najczęściej z najistotniejszych cech jakości
Źródło: opracowanie własne na podstawie [18]

Badania ankietowe wykazały, że respondenci są w znacznej części zadowoleni
zarówno z tych najistotniejszych (rys. 8), jak i pozostałych cech jakości. Ponadto
zaobserwowano, że ankietowani podróżni, zarówno ze względu podziału na status
społeczny, materialny, czy też wiek, wysoko oceniają wszystkie zaproponowane
aspekty jakości. Najgorzej w tym ujęciu wypada częstotliwość kursowania pociągów, która przez osoby podróżujące codziennie została oceniona na średnim poziomie 3,12 punktu. Jest to najniższa ocena uzyskana podczas przeprowadzonych
badań.
6. Podsumowanie i wnioski
Uruchomiona w grudniu 2016 roku trzecia linia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie Kraków Główny – Tarnów – Kraków Główny została pozytywnie
odebrana przez pasażerów, co zaobserwować można zarówno ze względu na liczbę
podróżnych, jak i ich ocenę jakości w przeprowadzonych badaniach ankietowych.
Na sukces złożyło się wiele czynników: podniesienie parametrów eksploatacyjnych
linii kolejowej, zmiany estetyczne obiektów kolejowych, zwiększenie liczby po-
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ciągów, ułożenie taktu w rozkładzie jazdy, oraz niemalże całkowita wymiana i odmłodzenie taboru. Nie można jednak zapominać, że odniesiony sukces wymagał
i wymaga nadal, działań wielopłaszczyznowych. Konieczne jest zapewnienie pasażerom dogodnych warunków, w obliczu równolegle poprowadzonej autostrady.
Konieczne są również działania, mające na celu podtrzymać/lub poprawię
bieżącego komfort odczuwalnego przez pasażerów. Dobrą praktyką byłoby wyeliminowanie uciążliwości jazdy, spowodowanej zbytnim zatłoczeniem zespołów
trakcyjnych. Choć obliczony współczynnik komfortu wykazał jedynie pojedyncze
kursy wymagające zwiększenia podaży, sytuacja ta może się zmienić np. w związku
z uatrakcyjnieniem tego środka transportu wobec pozostałych, czy też ze wzrostem
kongestii na drogach śródmiejskich. Co więcej, badania ankietowe przeprowadzone wśród pasażerów linii SKA3 wykazały ogólne zadowolenie z jakości świadczonych usług. Pasażerowie biorący udział w ankiecie najgorzej ocenili częstotliwość
kursowania pociągów (3,54). Pośród pozostałych cech jakości dominowały oceny
„4” i „5” w 5-punktowej skali. Najlepiej ocenianą cechą, mimo iż ankietowani nie
uznają jej jako istotnej przy realizacji usługi komunikacyjnej, okazało się bezpieczeństwo podróży (4,40). Następnym pozytywnie ocenianym parametrem została
wskazana możliwość dostosowania składów do przewozu osób niepełnosprawnych
(4,23) oraz punktualność. Taka ocena jest szczególnie pozytywna, gdyż większość
pasażerów (76%) uznała ją za istotną podczas podróży. Średnie oceny pozostałych
cech wahały się od 4,01 do 4,20. Zdecydowania większość pasażerów nie postrzega kolei jako drogi środek transportu - tylko 9% respondentów uznało, że ceny
biletów za przejazd są zbyt wysokie.
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Streszczenie. W artykule scharakteryzowano systemy transportu szynowego w miastach.
Wskazano kierunki zmian i omówiono możliwości wykorzystania systemów kolejowo-tramwajowych i kolejowych w obsłudze komunikacyjnej miasta. Przedstawiono również zmiany w funkcjach
dworców kolejowych i znaczenie ich połączenia z lotniskami.
Słowa kluczowe: transport szynowy w miastach, systemy kolejowo-tramwajowe, krajowy
transport pasażerów

1. Wstęp
Transport miejski to system przewozów pasażerskich obejmujący miasto lub zespół miast wraz z terenami podmiejskimi. Zapewnia obsługę komunikacyjną miasta, łącząc miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku w jeden organizm. Kryteria
oceny jego sprawności to czas przejazdu, jego koszty, wygoda i bezpieczeństwo.
Modele obsługi komunikacyjnej ośrodków zurbanizowanych opracowuje się,
przestrzegając dwóch zasad:
– w miarę oddalania się od centrum miasta rośnie rola komunikacji indywidualnej w obsłudze przewozów,
– w miarę zbliżania się do centrum miasta przewozy w coraz większym stopniu obsługuje komunikacja zbiorowa.
Modele te opierają się więc na systemie park and ride, który ma zapewnić mieszkańcom strefy zewnętrznej sprawny dojazd do centrum miasta. Kierunki rozwoju
i sposób funkcjonowania transportu w ośrodkach zurbanizowanych zależą przede
wszystkim od [1]:
– wielkości miasta,
– jego układu przestrzennego,
– szybkości rozwoju,
– dotychczasowego stanu komunikacji miejskiej.
Współczesny układ komunikacyjny miasta powinna cechować:
– specjalizacja ważniejszych ciągów, czyli skupienie ruchu danego typu na
określonych arteriach,
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– równomierne wykorzystanie zdolności przelotowej wszystkich elementów
głównej sieci,
– kształt obwodu zamkniętego,
– przejrzystość układu wewnątrz miasta.
W1985 roku w Polsce w ponad 230 miastach udział komunikacji autobusowej
wynosił 68,0%, tramwajowej 30,6%, a trolejbusowej 1,4%. Narastające trudności
komunikacyjne miast oraz szkodliwe oddziaływanie transportu samochodowego
na środowisko wskazują jednak na celowość zwiększania udziału transportu szynowego w przewozach pasażerów w miastach i na obszarze aglomeracji.
2. Charakterystka transportu szynowego w systemach komunikacyjnych
miast i aglomeracji
Wśród rodzajów miejskiego transportu szynowego wyróżnia się tradycyjnie
[4]:
– linie tramwaju konwencjonalnego oraz bezkolizyjne lub częściowo bezkolizyjne linie tramwaju szybkiego,
– linie premetra budowane w standardach odpowiadających liniom metra, po
których czasowo kursuje tabor tramwajowy,
– linie metra, czyli bezkolizyjnej kolei elektrycznej, prowadzonej głównie
w tunelach,
– linie szybkiej kolei miejskiej (SKM) o bezkolizyjnym przebiegu na terenie
miasta i aglomeracji,
– linie szybkiej kolei regionalnej (SKR, oznaczane również jako RRT – Rail
Rapid Transit),
– niekonwencjonalne systemy transportu szynowego (jednoszynowe, podwieszone, specjalnego przeznaczenia, na przykład łączące centrum miasta z lotniskiem),
– linie zwykłej kolei doprowadzane do określonych punktów miasta lub przecinające organizm miejski.
Przykład układu linii transportu szynowego w Brukseli pokazano na rys. 1.
Pierwszymi systemami transportu szynowego w miastach były tramwaje, na
przykład w Berlinie eksploatację tramwajów rozpoczęto w 1881 r., w Warszawie
w 1907 r. Najszybszy rozwój sieci tramwajowych w Polsce przypada na lata dwudzieste ubiegłego wieku. Po okresie stagnacji spowodowanej ekspansją komunikacji autobusowej nastąpił ponownie wzrost zainteresowania tramwajami. Kolejnym
etapem jest tramwaj pospieszny (bezkolizyjny), poruszający się po wydzielonym
torowisku, częściowo w tunelach, zwłaszcza w centralnych dzielnicach miast. Jego
linie z reguły krzyżują się z innymi trasami komunikacyjnymi wielopoziomowo
lub przynajmniej są wyposażone w systemy sygnalizacji zapewniające pierwszeństwo przejazdu.
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Rys. 1. Układ linii transportu szynowego w Brukseli (na podstawie materiałów IRJ):
1 – linie metra, 2 – linie premetra, 3 – linie kolei SNCB

Sieć tramwajowa zasilana jest prądem stałym o napięciu ok. 600 V (na odbierakach), a sieć powrotną stanowią szyny jezdne. Przy rozmieszczeniu przystanków co 0,4–0,6 km, uzyskuje się prędkość komunikacyjną ok. 25 km/godz.
(prędkość komunikacyjna to iloraz długości trasy i całkowitego czasu podróży). Projektowanie tramwaju bezkolizyjnego uważane jest za celowe w miastach
średniej wielkości lub na terenach konurbacji złożonych z kilku takich miast.
Ocenia się, że jego zdolność przewozowa nie przekracza 18 tysięcy pasażerów
na godzinę.
Za etap przejściowy do metra można uznać budowę premetra, co umożliwia
rozłożenie inwestycji w czasie, aczkolwiek większa skrajnia taboru tramwajowego
w porównaniu z taborem metra podwyższa koszty, a ponadto w pierwszym okresie
nie jest wykorzystana pełna długość peronów. Linie premetra umożliwiają osiąganie prędkości komunikacyjnej rzędu 25 km/godz. w centrum miasta i 35 km/
godz. na terenie dzielnic peryferyjnych.
Uważa się, że jeśli miasto potrzebuje więcej niż trzech linii tramwaju szybkiego,
to uzasadniona jest już budowa normalnego metra.
Rozwój systemu transportu szynowego w postaci metra ma długą historię.
Pierwszą linię o długości 8 km (Paddington – Farrington) uruchomiono w Londynie już w 1863 r., a w 1890 r. powstała tam pierwsza linia z trakcją elektryczną.
Pierwsza linia metra na kontynencie europejskim została zbudowana w 1896 r.
w Budapeszcie. Obecnie większość dużych miast mających liczbę mieszkańców
przekraczającą milion ma rozbudowaną sieć linii metra.
Najczęściej sieć metra zamyka się w administracyjnych granicach miasta, rzadko wybiega poza te granice. Odległości między przystankami wynoszą zazwyczaj
0,6–1,2 km, a prędkości komunikacyjne są rzędu 30–40 km/godz. Zasilanie prądem stałym o napięciu 600–825 V odbywa się najczęściej za pośrednictwem trzeciej szyny. W porównaniu ze zwykłymi liniami kolejowymi, w układach torowych
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metra stosuje się znacznie mniejsze promienie łuków (180–600 m) i większe pochylenia podłużne.
Koszty budowy linii metra są bardzo wysokie, lecz ma ono liczne zalety, wynikające przede wszystkim z całkowitej bezkolizyjności i niezależności od innych systemów transportu miejskiego. Duże koszty budowy stacji metra, której kubatura
przekracza zazwyczaj 30 tys. m2, wynikają z potrzeby zachowania warunków bezpieczeństwa, m.in. dublowania dróg dojścia pasażerów na peron (schody ruchome
i osobno schody konwencjonalne – rys. 2), zastosowania rozbudowanego systemu
wentylacji i oświetlenia, oznakowania, itp. Starsze stacje metra są ustawicznie modernizowane, a ich wystrój ma w wielu przypadkach duże walory artystyczne.

Rys. 2. Klatka schodowa i schody ruchome w metrze londyńskim (fot. K. Towpik)

Linie szybkiej kolei regionalnej (SKR) zapewniają połączenie rejonów peryferyjnych i obszarów podmiejskich z centrami miast. W przypadku SKR osiąga się
prędkości komunikacyjne rzędu 70–80 km/h przy odległościach między przystankami rzędu 1 km w części centralnej miasta i 1,5–2,0 km poza nią. Zasilanie stanowi prąd stały 3 kV lub zmienny 25 kV/50 Hz.
Linie kolejowe doprowadzane do miasta dowożą pasażerów z ośrodków podmiejskich, zwłaszcza tam, gdzie mają one strukturę policentryczną. Przy odległościach przystanków 1,5–2 km a nawet więcej, można zapewnić prędkość komunikacyjną rzędu 60 km/h.
Linii kolei podmiejskich, odpowiadających standardom zwykłych kolei normalnotorowych nie zalicza się na ogół do układów SKM.
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3. Wykorzystanie infrastruktury kolejowej w obsłudze komunikacyjnej
miast
Nasilające się trudności komunikacyjne, w połączeniu z niewielkim stopniem
pokrycia kosztów przewozów miejskich przez wpływy z biletów (26–40%), doprowadziły do powstania koncepcji wykorzystania przez tramwaje infrastruktury
kolejowej, znajdującej się w mieście lub na terenie aglomeracji i w wielu wypadkach
w niewielkim stopniu obciążonej przewozami.
W wielu miastach europejskich powstały więc systemy kolejowo-tramwajowe. Pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem był utworzony w 1984 r. system miasta Karlsruhe, obsługujący miasto i region podmiejski. Dwusystemowe tramwaje
kursują w nim zarówno po miejskich torach tramwajowych, jak i po torach kolejowych. Przyjęte tam rozwiązania stanowiły inspirację dla innych miast, między
innymi dla Saarbrücken, gdzie powstał odcinek linii kolejowo-tramwajowej (Saarbahn). W Wielkiej Brytanii podobne systemy eksploatuje się w Manchesterze
(Metrolink), w Sheffield (Supertram) oraz w Nottingham i Birmingham, gdzie
linią kolejową połączono dworzec kolejowy z centrum miasta.
Ciekawym przykładem lekkiej kolei miejskiej jest system Tramlink obsługujący jedną z podmiejskich dzielnic Londynu – Croydon. Tramwaj miejski porusza się tu w części po torowisku tramwajowym, a w części po torze kolejowym
(rys. 3).

Rys. 3. System Tramlink w Londynie – tramwaj poruszający się po torach starego układu kolejowego
oraz po miejskim torowisku (fot. K. Towpik)

Innym przykładem jest lekka kolej miejska DLR (Docklands Light Railway),
która obsługuje teren byłych londyńskich doków. Wykorzystano tu torowiska
i obiekty mostowe starego układu kolejowego (rys. 4).
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Rys. 4. Lekki pojazd szynowy systemu Dockland – przejazd przez rozjazd

Linia Dockland przekracza Tamizę dwoma równoległymi tunelami. Eksploatuje się tu lekkie pojazdy szynowe zasilane prądem stałym 750 V z trzeciej szyny.
Chociaż kolei Dockland nie można zaliczyć do systemów kolejowo-tramwajowych,
gdyż posiada ona własny, odrębny tabor, to stanowi ona dobry przykład wyboru
rozwiązania tańszego, dzięki wykorzystaniu istniejącej linii kolejowej.
W Holandii wprowadza się systemy lekkiego transportu szynowego (Light
Rail) z wykorzystaniem wyłącznie infrastruktury kolejowej (w Utrechcie i Rotterdamie) oraz kolejowo-tramwajowe (w Amsterdamie i Hadze).
Udane próby tworzenia systemów kolejowo-tramwajowych z wykorzystaniem
przez te same pojazdy infrastruktury kolejowej i tramwajowej, wskazują na możliwość zastosowania rozwiązań znacznie tańszych niż zamknięte systemy metra lub
szybkiej kolei miejskiej.
Opracowanie koncepcji, a następnie realizacja systemów integrujących układ
kolejowy z tramwajowym, wymagają uzyskania zgodności z obowiązującymi przepisami, a nawet wprowadzenia nowych uregulowań prawnych. Na przykład koleje
niemieckie dopuściły możliwość poruszania się tramwajów tylko po tych liniach
kolejowych, na których prędkość pociągów nie przekracza 160 km/godz. Wynika
to z faktu, że w przypadku taboru tramwajowego mniejsza jest siła przenoszona
przez zderzaki (600 kN) w porównaniu z wymogami UIC dla taboru kolejowego
(1500 kN).
Studia wykonane w Polsce dla Krakowa, Warszawy i Poznania [2] umożliwiły
opracowanie modeli zbiorowego transportu szynowego z wykorzystaniem do przewozów pasażerskich linii kolejowych i bocznic, położonych na terenie aglomeracji
oraz w miejscowościach satelitarnych. Wyróżnia się dwa typy tras dla pojazdów
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kolejowo-tramwajowych. Trasy pierwszego typu zaczynają się na liniach kolejowych prowadzących do aglomeracji, przebiegają następnie po liniach tramwajowych w mieście i wybiegają ponownie na linie kolejowe na odległość kilkudziesięciu kilometrów. Odciąża to węzły przesiadkowe rozmieszczone w centrum miasta.
Trasy drugiego typu zaczynają się na liniach tramwajowych w dzielnicach peryferyjnych, przebiegają następnie po liniach kolejowych przecinających centrum
miasta i łączą się znowu z liniami tramwajowymi w dzielnicach peryferyjnych po
przeciwnej stronie miasta. Dzięki znacznemu udziałowi linii kolejowych skraca się
czas przejazdu z dzielnic peryferyjnych do centrum.
Jeśli wziąć pod uwagę coraz większe trudności komunikacyjne miast, odczuwane również w Polsce, zwiększanie w miejskich przewozach pasażerskich udziału
transportu szynowego, w tym transportu kolejowego, wydaje się działaniem wysoce racjonalnym.
4. Rola dworców kolejowych w układach komunikacyjnych miast
W okresie szybkiego rozwoju transportu kolejowego w drugiej połowie XIX
wieku linie kolejowe doprowadzano możliwie blisko centrum miasta, a ich zakończenie stanowił dworzec czołowy. Aby umożliwić sprawną obsługę ruchu pasażerskiego i towarowego, wprowadzano do układu stacyjnego dużą liczbę torów.
Skutkowało to zajmowaniem znacznego obszaru miasta i brakiem możliwości
przedłużenia linii. Powstające w tym okresie dworce dominowały w infrastrukturze miejskiej dzięki monumentalnej architekturze. Jako przykłady mogą posłużyć
stare dworce: Paryża, Berlina, Lipska, Drezna oraz Londynu. Dworce o monumentalnej architekturze powstawały zresztą również znacznie później, w okresie
modernizmu (rzymski dworzec Termini), a nawet w drugiej połowie XX wieku.
Do tej grupy należy także dworzec Warszawa Centralna, stanowiący dominantę
zabudowy śródmiejskiej.
Wśród cech dobrze zaprojektowanego dworca kolejowego wymienia się tradycyjnie:
– centralne położenie w mieście,
– rozwiązanie architektoniczne i urbanistyczne podkreślające położenie, rolę
i charakter obiektu,
– łatwy i bezpośredni (bezkolizyjny) dojazd oraz wyjazd z otaczającej dworzec
sieci ulicznej, a także dogodne połączenie z głównymi przelotowymi trasami
miasta,
– bezpieczne przejście dla pieszych do środków komunikacji kołowej, zbiorowej i indywidualnej, bez kolizji z ruchem ulicznym,
– skrócenie do minimum dróg pieszych,
– wyodrębnienie ruchu przyjazdowego i odjazdowego,
– łatwość orientacji dzięki czytelnemu układowi pomieszczeń i informacji wizualnej,
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– dobry rozkład pomieszczeń usługowych dla podróżnych oraz ułatwienie korzystania z dworca przez zastosowanie urządzeń mechanicznych – ruchomych schodów i chodników automatycznych drzwi, itp.
W ostatnich dziesięcioleciach można obserwować istotne zmiany, zarówno w architekturze dworców, jak i funkcjach przez nie pełnionych. Dobrym przykładem
jest dworzec w Kioto wybudowany w 1997 r. i mieszczący prócz części kolejowej
również hotele, teatr oraz sale kinowe. Ma on połączenie z terminalem lotniczym
oraz stacją metra. Także w wielu miastach europejskich powstają ostatnio nowe
dworce (np. w Berlinie (Lehrter), Zürichu (Eurogate), Madrycie i wielu innych).
Dworzec staje się punktem przesiadkowym wiążącym różne rodzaje transportu
i centrum handlowo-usługowe, a jego tradycyjne elementy (poczekalnie, obsługa
bagażu, itp.) ulegają ograniczeniu. Wymaga to projektowania w obrębie dużych
dworców układów komunikacyjnych ułatwiających przemieszczanie się pasażerów.
Obecnie dworce umieszcza się najczęściej całkowicie lub częściowo ponad torami lub poniżej poziomu ulicy (rys. 5). Nadbudowa dworca umożliwia powiązanie
w jedną całość infrastruktury miejskiej, przeciętej pierwotnie przez kolej.

Rys. 5. Wejście na dworzec Waterloo International w Londynie, z którego odjeżdżają pociągi Eurostar
przez tunel pod kanałem La Manche (fot. K. Towpik)

Wraz z rozwojem transportu samochodowego i lotniczego typowa infrastruktura dworców kolejowych jest stopniowo ograniczana, stając się elementem zabudowy miejskiej, a reprezentacyjne pomieszczenia hal dworcowych zastępują punkty handlowe i usługowe, banki i inne instytucje użyteczności publicznej, w tym
również placówki kulturalne.
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W zależności od rodzaju obsługiwanego ruchu ukształtowały się dworce obsługujące ruch dalekobieżny lub wyodrębniony ruch podmiejski. Połączenie obsługi
ruchu kolejowego z autobusowym i lotniczym spowodowało pojawienie się dworców zespolonych.
Znaczny rozwój lotniczych przewozów pasażerskich sprawił, że szybki dojazd
z dworca kolejowego, znajdującego się w centralnej dzielnicy miasta do lotnisk
stał się jednym z niezbędnych warunków sprawnej obsługi klientów transportu
lotniczego. Największe europejskie lotniska w Londynie (Heathrow), Frankfurcie
nad Menem i Amsterdamie (Shiphol) obsługują wiele milionów pasażerów w ciągu roku. Coraz częściej doprowadza się więc główne linie kolejowe bezpośrednio
do lotnisk, co skraca czasu dojazdu do głównych ośrodków miejskich. Dotyczy
to zwłaszcza nowych linii dużych prędkości. Na rys. 6 pokazano schematycznie
sposób połączenia linii HS1 i HS2 z lotniskiem Heathrow oraz dworcami Euston,
St, Pancras i Kings Cross.

Rys. 6. Połączenia linii dużych prędkości z lotniskiem i dworcami londyńskimi [3]

Łączenie lotnisk z liniami dalekobieżnymi związane jest z przewidywaną w niektórych krajach europejskich, likwidacją lotniczych połączeń krajowych. Do połączenia lotniska z centrum miasta wykorzystywany jest lekki transport szynowy. Są
to często systemy transportu szynowego, korzystające ze źródeł energii trakcyjnej
umieszczonych w torze (silnik liniowy, kable, rolki), po którym prowadzony jest
pojazd nie mający własnego napędu. W wielu przypadkach ruch pojazdów jest
całkowicie zautomatyzowany. Transport taki wykorzystywany jest również do połączenia poszczególnych terminali na terenie lotniska, centrów sąsiednich miast
w dużych aglomeracjach oraz parkingów z ośrodkami biznesu i głównymi liniami
kolejowymi.
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5. Podsumowanie
Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozach miejskich i aglomeracyjnych może okazać się konieczne ze względu na pogłębiające się trudności
komunikacyjne miast i postępującą degradację środowiska.
W wielu miastach europejskich obserwuje się powrót do komunikacji tramwajowej oraz rozbudowę systemów transportu szynowego, wykorzystujących obiekty
infrastruktury kolejowej i kolejowe układy torowe istniejące w mieście i aglomeracji.
Racjonalne wykorzystanie miejskich systemów transportu szynowego umożliwia stosowanie w miastach zasady park and ride i może w przyszłości stanowić
najlepszy wariant rozwoju komunikacji miejskiej.
Dworce kolejowe stają się punktami wiążącymi różne systemy transportu i ułatwiającymi przesiadki. Jednocześnie rozszerzenie handlowo-usługowych funkcji
dworca staje się jednym z istotnych czynników rozwoju miasta.
Obserwowana obecnie rozbudowa połączeń lotnisk z liniami kolejowymi,
a zwłaszcza liniami dużych prędkości, umożliwi w przyszłości częściową likwidację
krajowych połączeń lotniczych.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję projektowania zdecentralizowanych
struktur komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym (srk). W formułowaniu założeń
posłużono się praktycznymi aspektami projektowania i instalacji urządzeń srk. Zaproponowano
podejście oparte na agregacji urządzeń wewnętrznych srk do autonomicznych zespołów urządzeń
wewnętrznych, jako szczególnego typu punktów rozdzielczych (węzłowych) struktury urządzeń
i połączeń. Jest to podejście alternatywne do tradycyjnego, opartego na modelu z pełną centralizacją. Strukturę urządzeń i połączeń scharakteryzowano poprzez wybrane właściwości (liczba
i rozmieszczenie węzłów, stopień centralizacji, topologia sieci), a następnie zdefiniowano za pomocą
grafu, gdzie wierzchołki stanowią punkty rozdzielcze a krawędzie – połączenia. W rozważaniach
wskazano trzy główne kierunki suboptymalizacji modelu: kosztowy, niezawodnościowy i dotyczący
dostępności systemu.
Słowa kluczowe: sterowanie ruchem kolejowym, decentralizacja, grafy, suboptymalizacja

1. Wprowadzenie
Rozmieszczenie urządzeń jest podstawowym etapem i zagadnieniem projektowania systemu sterowania ruchem kolejowym (srk) na posterunku lub szlaku.
Zakłada się następującą kolejność etapów projektowania: opracowanie założeń
techniczno-ekonomicznych i ruchowych, zaprojektowanie układu torowego, zaprojektowanie rozmieszczenia urządzeń zewnętrznych (plan schematyczny), zaprojektowanie konfiguracji urządzeń wewnętrznych. Z liczby i rozmieszczenia
urządzeń srk wynika treść pozostałej części projektu.
Rozmieszczenie urządzeń zewnętrznych, mimo że projektant podejmuje pewne
decyzje lokalizacyjne, determinowane jest głównie układem torowym i zasadami
projektowania. Większa dowolność (w przestrzeni dopuszczalnych rozwiązań) charakteryzuje procesy: kształtowania sieci kablowej (połączeń zewnętrznych) i konfiguracji urządzeń wewnętrznych. Projekt połączeń wewnętrznych (pomiędzy urzą1 Wkład autorów w publikację: Wontorski P. 50%, Kochan A. 50%
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dzeniami wewnętrznymi) jest zazwyczaj zdeterminowany konfiguracją urządzeń
wewnętrznych i zasadami projektowania zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń.
Podstawowy model struktury komputerowych urządzeń wewnętrznych srk na
posterunku przewiduje umieszczenie wszystkich urządzeń w jednym pomieszczeniu (budynku) zwanym przekaźnikownią. Jest to model zhierarchizowany i mocno
scentralizowany. Z przekaźnikowni wyprowadzone są połączenia zewnętrzne do
urządzeń zewnętrznych, prowadzone do nich bezpośrednio lub pośrednio (przez
punkty rozdzielcze). Do punktów rozdzielczych prowadzone są kable grupowe
(magistralne), a od punktów do urządzeń ułożone są kable indywidualne. Na niektórych, zwłaszcza dużych stacjach, stosuje się rozwiązania, w których przynajmniej niektóre urządzenia wewnętrzne instalowane są w budynkach lub kontenerach poza budynkiem przekaźnikowni. Nie ma jednak spójnej metody projektowania i optymalizacji (suboptymalizacji) modeli takich struktur.
2. Możliwości kształtowania struktury systemu srk
Kształtowanie zasadniczej struktury urządzeń zewnętrznych srk oraz planu kablowego na posterunku ruchu i szlaku następuje na etapie projektu budowlanego.
Większość decyzji szczegółowych zapada jednak podczas opracowywania projektu wykonawczego. Możliwości tworzenia struktury systemu srk zależą od typu
i właściwości wybranych urządzeń. Czynnikami, które zwiększają możliwości jej
elastycznego kształtowania są m.in:
– modułowość architektury urządzeń komputerowych – umożliwiająca
grupowanie modułów wykonawczych w zespoły pracujące autonomicznie
względem nadrzędnego komputera (sterownika) zależnościowego;
– skalowalność architektury urządzeń komputerowych – umożliwiająca
rozbudowę systemu do skali dopasowanej do obiektu;
– miniaturyzacja urządzeń – umożliwiająca zmieszczenie wielu modułów
wykonawczych w małej przestrzeni, ograniczenie poboru mocy, łatwość
w zapewnieniu właściwych warunków środowiska pracy;
– programowa realizacja funkcji systemu – umożliwiająca zmniejszenie
udziału sprzętu (ang. hardware) w bezpiecznym i sprawnym działaniu systemu, w tym realizacji warstwy zależnościowej, na rzecz oprogramowania
(ang. software);
– cyfrowa bezpieczna transmisja danych – umożliwiająca przesyłanie danych (meldunków, poleceń, komunikatów) między oddalonymi od siebie
urządzeniami komputerowymi w sposób bezpieczny;
– sieć światłowodowa – zapewniająca szybką, bezpieczną (w znaczeniu safety
i security), pewną, niezakłóconą transmisję danych, bardzo często istniejąca
lub projektowana niezależnie od urządzeń srk;
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– urządzenia teletransmisyjne – umożliwiające budowę praktycznie dowolnych topologii sieci transmisji danych;
– wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej – umożliwiające
elastyczne dostosowanie istniejących obiektów do nowych funkcji (np. budynków dawnych nastawni wykonawczych) na liniach kolejowych objętych
modernizacją.
Współcześnie istnieje wiele koncepcji systemowych rozwiązań, których architektura opiera się na idei pełnej decentralizacji. Należy do nich m.in. idea ADS
(ang. Autonomous Decentralised System) – zdecentralizowanego systemu opartego na
autonomicznych modułach ISEC (ang. Intelligent Signalling Equipment Controller) –
inteligentnych sterownikach urządzeń sygnalizacyjnych [3].
Większość systemów sterowania ruchem kolejowym na polskim rynku (np.
WT UZ, MOR-3, EbiLock) również posiada możliwość tworzenia autonomicznych zespołów urządzeń wewnętrznych. Takie zespoły mogą stanowić kasety wyniesione pakietów wykonawczych albo pojedyncze sterowniki obiektowe - zależnie
od typu urządzeń. Nie ma bowiem przeszkód technicznych przed decentralizacją
struktury komputerowych urządzeń srk.
Decyzja o decentralizacji urządzeń srk powinna zapadać w oparciu o racjonalne
przesłanki. Kryteriami podstawowymi powinny być:
– koszty instalacji struktury systemu;
– niezawodność struktury systemu;
– dostępność systemu.
W dalszej analizie należy dążyć do osiągnięcia jak najwyższych wskaźników
jakościowych oceny struktury systemu zbudowanych w oparciu o wymienione
kryteria.
3. Założenia modelowania struktury systemu srk
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk) na posterunku lub szlaku dzielimy na wewnętrzne UW (komputery zależnościowe, sterowniki obiektowe) i zewnętrzne UZ (urządzenia wykonawcze, przytorowe). Połączenia zewnętrzne PZ
to połączenia wyprowadzone są na zewnętrz przekaźnikowni, kontenera lub szafy.
Połączenia te łączą dwa różne urządzenia zewnętrzne między sobą, urządzenia zewnętrzne z wewnętrznymi, a także dwa różne urządzenia wewnętrzne, jeśli znajdują się w różnych lokalizacjach (budynkach, kontenerach). Wszystkie połączenia w obrębie jednego pomieszczenia, kontenera lub szafy tworzą zbiór połączeń
wewnętrznych PW. Połączenia zewnętrzne PZ tworzą zewnętrzną sieć kablową,
której węzły stanowią zbiór punktów rozdzielczych (węzłowych) PR.
Zespołem urządzeń wewnętrznych ZUW określa się taki podzbiór zbioru urządzeń wewnętrznych UW (podsystem), który może pracować jako autonomiczna
całość i obsługiwać odpowiadającą mu grupę urządzeń zewnętrznych, przy czym
zespół może być:
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– wyposażony w komputer zależnościowy – taki zespół określa się jako
niezależny lub nadrzędny (ang. master) zespół (zbiór) urządzeń wewnętrznych srk ZUWM,
– nie wyposażony w komputer zależnościowy – taki zespół określa się jako
zależny lub podrzędny (ang. slave) zespół (zbiór) urządzeń wewnętrznych
srk ZUWS.
Przyjęto założenie, że w jednym systemie zależnościowym może znajdować się
jeden komputer (sterownik) zależnościowy kz (rys. 3), a więc tylko jeden zespół
urządzeń wewnętrznych na posterunku stanowi zespół nadrzędny ZUWM.
Zatem zbiór urządzeń wewnętrznych na posterunku lub szlaku można podzielić na k zespołów urządzeń wewnętrznych, tak że:
gdzie:
UW – zbiór urządzeń wewnętrznych na posterunku lub szlaku,
ZUWM – niezależny (nadrzędny) zespół (zbiór) urządzeń wewnętrznych,
ZUWS – zależny (podrzędny) zespół (zbiór) urządzeń wewnętrznych,
k – liczba zespołów urządzeń wewnętrznych ZUW na posterunku lub szlaku,

(1)

Można wyróżnić trzy typy punktów rozdzielczych (węzłowych):
– niezależne (nadrzędne) zespoły urządzeń wewnętrznych ZUWM,
– zależne (podrzędne) zespoły urządzeń wewnętrznych ZUWS,
– pozostałe punkty rozdzielcze prp – bez urządzeń wewnętrznych.
Wszystkie punkty rozdzielcze na posterunku lub szlaku tworzą więc zbiór PR:
(2)

gdzie:
PR – zbiór wszystkich punktów rozdzielczych na posterunku lub szlaku,
PRM – zbiór niezależnych (nadrzędnych) zespołów urządzeń wewnętrznych
ZUWM,
PRS – zbiór zależnych (podrzędnych) zespołów urządzeń wewnętrznych ZUWS,
PRP – zbiór pozostałych punktów rozdzielczych prp.
Zgodnie z powyższym, każdy zespół urządzeń wewnętrznych ZUW jest jednocześnie punktem rozdzielczym (węzłowym) pr. Jednak nie każdy punkt rozdzielczy
jest zespołem urządzeń wewnętrznych, ale tylko taki, który posiada urządzenia
wewnętrzne. Punkty rozdzielcze bez urządzeń wewnętrznych należące do zbioru
PRP to obiekty umożliwiające operacje łączenia kabli, rozprowadzania żył kablowych, dołączania źródeł energii elektrycznej (przykładami takich punktów są szafy
kablowe i garnki kablowe) [8].
Strukturę połączeń i urządzeń srk można zapisać jako graf TS (rys. 1), którego
wierzchołki stanowią punkty rozdzielcze (węzłowe) pr, a krawędzie połączenia zewnętrzne pz.
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(3)
gdzie:
TS – graf struktury połączeń zewnętrznych i punktów rozdzielczych,
PR – zbiór wierzchołków grafu mających interpretację punktów rozdzielczych,
PZ – zbiór krawędzi grafu mających interpretację połączeń zewnętrznych,
NPR – liczność (moc) zbioru PR,
NPZ – liczność (moc) zbioru PZ.
Graf TS jest spójny, mieszany (występują krawędzie skierowane i nieskierowane). Każdy wierzchołek grafu pri oznaczający punkt rozdzielczy ze zbioru PR może
być opisany przez następujące cechy:
Kpri – koszt i-tego punktu rozdzielczego,
R(pri) – niezawodność i-tego punktu rozdzielczego,
A(pri) – dostępność i-tego punktu rozdzielczego,
Każda krawędź grafu pzk = {pri,prj}, oznaczająca połączenie zewnętrzne ze
zbioru PZ może być opisana przez następujące cechy:
Kpzij – koszt k-tego połączenia między i-tym oraz j-tym punktem rozdzielczym,
R(pzij) – niezawodność k-tego połączenia między i-tym a j-tym punktem rozdzielczym,
A(pzij) – dostępność k-tego połączenia między i-tym a j-tym punktem rozdzielczym.
Zatem struktura systemu w postaci grafu TS może być opisana przez następujące cechy:
KTS – koszt całkowity instalacji struktury systemu,
R(TS) – niezawodność struktury systemu,
A(TS) – dostępność struktury systemu.

Rys. 1. Model struktury systemu srk w postaci grafu TS
Źródło: opracowanie własne

178

Wontorski P., Kochan A.

4. Właściwości zdecentralizowanej struktury systemu srk
W ramach metody zdefiniowano następujące właściwości opisujące model struktury urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci kablowej łączącej te urządzenia:
– liczba i rozmieszczenie punktów rozdzielczych w terenie (gęstość
punktów rozdzielczych) – właściwość pozwalająca określić minimalne
wyposażenie struktury systemu w punkty rozdzielcze, zapewniające prawidłowe zasilanie oraz transmisję danych do urządzeń zewnętrznych (wykonawczych); liczba punktów rozdzielczych zależy od liczby, typu i rozmieszczenia urządzeń zewnętrznych srk (rys. 2a);
– stopień centralizacji urządzeń wewnętrznych SCUW – właściwość wyrażona przez stosunek liczby zespołów urządzeń wewnętrznych LZUW (w tym
przekaźnikowni i pozostałych zespołów urządzeń wewnętrznych) do liczby
wszystkich punktów rozdzielczych na posterunku lub szlaku LPR (rys. 2b);
– topologia połączeń zewnętrznych (sieci kablowej) na poziomie połączeń magistralnych między punktami rozdzielczymi – właściwość
określająca układ połączeń między punktami rozdzielczymi, w tym między
przekaźnikownią i pozostałymi zespołami urządzeń wewnętrznych (rys. 2c).

Rys. 2. Struktura systemu srk i opisujące je właściwości: a) liczba i rozmieszczenie punktów rozdzielczych, b) stopień centralizacji urządzeń wewnętrznych, c) topologia połączeń zewnętrznych
Źródło: opracowanie własne
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Stopień centralizacji urządzeń wewnętrznych na posterunku wyrażony jest zależnością:
(4)
gdzie:
SCUW – stopień centralizacji urządzeń wewnętrznych,
LZUW – liczba zespołów urządzeń wewnętrznych (ZUW),
LPR – liczba wszystkich punktów rozdzielczych (w tym wszystkich ZUW).
Można wyróżnić następujące stopnie (poziomy) centralizacji urządzeń wewnętrznych na posterunku:
– pełna centralizacja - wszystkie urządzenia wewnętrzne zainstalowane są
w jednym budynku (pomieszczeniu) czyli przekaźnikowni (rys. 3a);
– częściowa decentralizacja zespołowa - urządzenia wewnętrzne występują na posterunku w więcej niż jednym zespole (grupie), zwanym zespołem
urządzeń wewnętrznych (ZUW), przy czym na posterunku nadal występują
także punkty rozdzielcze bez urządzeń wewnętrznych prp (rys. 3b);
– pełna decentralizacja zespołowa - urządzenia wewnętrzne występują na
posterunku zgrupowane w zespołach urządzeń wewnętrznych (ZUW), przy
czym dokładnie wszystkie punkty rozdzielcze zostały zastąpione przez ZUW;
– częściowa decentralizacja obiektowa – urządzenia wewnętrzne występują na posterunku zgrupowane w zespołach urządzeń wewnętrznych (ZUW),
przy czym wszystkie punkty rozdzielcze zostały zastąpione przez ZUW, a liczba zespołów urządzeń wewnętrznych (ZUW) przekracza liczbę potencjalnych
punktów rozdzielczych;
– pełna decentralizacja obiektowa – przy każdym urządzeniu zewnętrznym zainstalowane są urządzenia wewnętrzne (sterownik), zatem każdy
ZUW zawiera pojedynczy moduł wykonawczy; brak punktów rozdzielczych
poza przekaźnikownią.
Tabela 1. Stopnie centralizacji urządzeń wewnętrznych srk SCUW
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Stopień centralizacji
pełna centralizacja
częściowa decentralizacja zespołowa
pełna decentralizacja zespołowa
częściowa decentralizacja obiektowa
pełna decentralizacja obiektowa

Wartość SCUW
1/ LPR
1/ LPR < SCUW < 1
1
1 < SCUW < (N + 1)
N+1

Źródło: opracowanie własne

gdzie:
LPR – liczba wszystkich punktów rozdzielczych
N – liczba wszystkich urządzeń zewnętrznych (wykonawczych)
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Rys. 3. Przykładowe struktury organizacji urządzeń wewnętrznych:
a) pełna centralizacja, b) częściowa centralizacja zespołowa
Źródło: opracowanie własne

W analogiczny sposób można sformułować właściwości opisujące model struktury urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci kablowej łączącej te urządzenia na szlaku. W tym przypadku pełna centralizacji oznacza brak urządzeń wewnętrznych na samym szlaku i umieszczenie tych urządzeń na stycznych do szlaku
posterunkach.
Wymienione wyżej właściwości nie wyczerpują listy możliwych do sformułowania parametrów opisujących strukturę urządzeń i połączeń na posterunku lub
szlaku.
5. Kryteria suboptymalizacji modelu struktury systemu srk
5.1. Kryterium kosztu instalacji systemu srk
Rozmieszczenie urządzeń wewnętrznych na posterunku lub szlaku powinno
być zrealizowane w taki sposób, aby koszt całkowity urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz połączeń wewnętrznych i zewnętrznych był jak najniższy. Przyjęto następujące założenia:
– liczba i rozmieszczenie, a więc i koszt urządzeń zewnętrznych KUZ są zdeterminowane układem torowym i zasadami projektowania;
– koszt połączeń wewnętrznych KPW jest zdeterminowany konfiguracją urządzeń wewnętrznych i wprost proporcjonalny do kosztu tych urządzeń KUW,
– bilansowaniu podlegać będą: koszt urządzeń wewnętrznych srk KUW i koszt
połączeń zewnętrznych KPZ.
Zatem:
				
gdzie:

(5)
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– zmiana kosztu urządzeń wewnętrznych KUW w wyniku podziału zbioru urządzeń wewnętrznych UW na więcej niż jeden zespół urządzeń wewnętrznych ZUW;
DKPZ – zmiana kosztu połączeń zewnętrznych KPZ w wyniku podziału zbioru urządzeń wewnętrznych UW na więcej niż jeden zespół urządzeń wewnętrznych ZUW.
DKUW

Zmiana kosztu urządzeń wewnętrznych w wyniku zwiększenia liczby zespołów
urządzeń wewnętrznych ZUW będzie zazwyczaj oznaczać jego wzrost. Składnikami
kosztu, które najprawdopodobniej ulegną zwiększeniu będą:
– koszt dodatkowych kontenerów (przy czym w przypadkach szczególnych
można wykorzystać już istniejące obiekty, takie jak budynki dawnych nastawni wykonawczych, czy już istniejące szafy aparaturowo-zasilające);
– koszt dodatkowych urządzeń wewnętrznych srk (wzrost kosztu może być
stosunkowo niewielki, ze względu na stałą liczbę modułów wykonawczych
– sterowników obiektowych; mogą być potrzebne dodatkowe procesory,
magistrale, karty wejść-wyjść, także do obsługi pojedynczych sygnałów,
które trzeba obsłużyć niezależnie);
– koszt dodatkowych urządzeń zasilających (ze względu na sumaryczny
wzrost liczby urządzeń), ale zależne zespoły urządzeń wewnętrznych dzięki
doprowadzeniu zasilania z przekaźnikowni nie muszą wymagać urządzeń
zasilania gwarantowanego;
– koszt dodatkowych urządzeń cyfrowej transmisji danych (dodatkowe przełączniki sieciowe, modemy, rutery, przełącznice);
– koszt urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, oświetlenia, zasilania na
potrzeby bytowe, ale koszty te mogą być zredukowane do minimum przy
zastosowaniu mniejszych szaf aparaturowo-zasilających zamiast kontenerów.
Zmiana kosztu połączeń zewnętrznych w wyniku zmniejszenia sumarycznej
długości połączeń kablowych (głównie kabli grupowych) będzie zazwyczaj zmianą
polegającą na zmniejszeniu kosztu całkowitego połączeń zewnętrznych. Składnikami kosztu, które najprawdopodobniej ulegną zmniejszeniu będą:
– koszt kabli grupowych (wielożyłowych kabli magistralnych łączących punkty rozdzielcze);
– koszt punktów rozdzielczych zastąpionych przez zespoły urządzeń wewnętrznych;
– koszt robót ziemnych (ze względu na ułożenie kabli światłowodowych na
posterunkach i szlakach w wielu przypadkach możliwe będzie wykorzystanie włókien światłowodowych istniejących lub instalowanych niezależnie od
projektu urządzeń srk, niekiedy jednak zmniejszenie kosztów robót ziemnych będzie niewielkie ze względu na konieczność ułożenia kabla światłowodowego i kabla zasilającego).
Składnikami kosztu, które najprawdopodobniej ulegną zwiększeniu będą:
– koszt kabli światłowodowych (prowadzonych między punktami rozdzielczymi);

182

Wontorski P., Kochan A.

– koszt kabli zasilających (prowadzonych między punktami rozdzielczymi);
– koszt wykonania połączeń kabli światłowodowych i zasilających.
Należy zaznaczyć, że poważna część wyżej wymienionych oraz możliwych ponadto do poniesienia kosztów jest zależna od wielu czynników i uwarunkowań lokalnych na posterunku lub linii. Na potrzeby konstrukcji modelu niezbędne było
przyjęcie pewnych uproszczeń.
5.2. Kryterium niezawodności struktury systemu srk
Zgodnie z Instrukcją Ie-100a „urządzenia srk powinny charakteryzować się jak
najwyższą niezawodnością, dostępnością i podatnością utrzymaniową” [2], czyli
RAM (ang. Reliability, Availability, Maintainability) [6]. Niezawodność systemu
srk można definiować jako prawdopodobieństwo generowania stanów systemu,
umożliwiających realizację przewozów zgodnie z przewidzianym planem. Dążenie do jak największej wartości tego prawdopodobieństwa, obok maksymalizacji
poziomu bezpieczeństwa systemu, stanowi zasadniczą cechę i cel projektowania
urządzeń srk [1]
W odniesieniu do kształtowania struktury urządzeń i połączeń srk należy rozważyć zagadnienie niezawodności sieci światłowodowej cyfrowej transmisji danych. Jeżeli struktura połączeń została opisana za pomocą grafu, to jego spójność
wierzchołkową można wyrazić minimalną liczbą awarii w punktach węzłowych,
które powodują awarię całej sieci połączeń. Spójność krawędziową grafu można
wyrazić minimalną liczbą awarii połączeń między węzłami, które spowodują awarię całej sieci połączeń [7].
Przez Rpri,prj(TS) oznaczono minimalną liczbę krawędzi, jaką trzeba usunąć
z grafu, aby przerwać połączenie na wszystkich ścieżkach między węzłami pri oraz
prj w grafie TS. Niezawodność deterministyczną grafu R(TS) stanowi minimalna
liczba krawędzi, jaka musi być usunięta z grafu TS, by przerwać wszystkie możliwe połączenia między co najmniej jedną parą różnych wierzchołków tej sieci [5].
Zatem:
(6)
Stąd wniosek, że im większa spójność grafu, tym większa niezawodność struktury połączeń. Zwiększanie spójności oznacza jednak zwiększanie liczby połączeń
między węzłami, co jest równoznaczne z poważnym wzrostem kosztów całej instalacji. Niezawodność struktury połączeń oraz transmisji danych można zwiększyć
także poprzez zastosowanie połączeń światłowodowych zamiast miedzianych.
Na rys. 4 przedstawiono przykładową strukturę sieci połączeń światłowodowych, która po wybudowaniu równoległego połączenia zapewniłaby redundancję
głównego toru transmisji danych między głowicami stacji. Takie rozwiązanie generuje poważne koszty. Drugi etap modyfikacji: zmiana relacji krótkich połączeń
między skrajnymi zespołami urządzeń wewnętrznych nie zmieniłoby kosztu całkowitego sieci, natomiast umożliwiłoby zbudowanie pełnego ringu i zapewnienie
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wysokiej niezawodności sieci. Niezawodność struktury połączeń można zwiększyć
stosując ring zwielokrotniony, nie tylko w rozumieniu redundancji żył lub włókien,
ale również w sensie fizycznego rozdzielenia w terenie poszczególnych torów ringu.

Rys. 4. Przykład działań zwiększających niezawodność sieci: a) struktura pierwotna połączeń: usunięcie dowolnego jednego połączenia powoduje awarię systemu, b) struktura zmodyfikowana połączeń
(pełny ring): usunięcie dowolnego jednego połączenia nie powoduje awarii systemu
Źródło: opracowanie własne

5.3. Kryterium dostępności struktury systemu srk
Dostępność to „zdolność obiektu do utrzymywania się w stanie umożliwiającym wypełnienie wymaganych funkcji w danych warunkach w danej chwili lub
w danym przedziale czasu, przy założeniu, że są dostarczane wymagane środki
zewnętrzne” [2].
W odniesieniu do struktury systemu srk na posterunku lub szlaku zdefiniowano dostępność struktury systemu A(TS) jako zdolność realizacji przez system procesu ruchowego na posterunku lub szlaku w sposób bezpieczny, także w warunkach ograniczonej sprawności i funkcjonalności (ograniczona dostępność). Ograniczenia te wynikają z czasowego wyłączenia z eksploatacji pewnych elementów
struktury systemu (punktów węzłowych lub połączeń), bez których jednak nadal
można prowadzić ruch po niektórych elementach układu torowego.
Dostępność systemu można zwiększać przez takie ukształtowanie konfiguracji
urządzeń wewnętrznych (podział pomiędzy zależne zespoły urządzeń wewnętrznych ZUWS), aby wyłączenie z eksploatacji obsługiwanych przez nie urządzeń zewnętrznych powodowało jak najmniejsze ograniczenie dostępności systemu (jak
najmniejsze ograniczenia ruchowe). Założono, że wyłączenie zespołu nadrzędnego
ZUWM powoduje wyłączenie całego obiektu.
Dostępność struktury systemu A(TS) na posterunku lub szlaku można przedstawić jako minimalną liczbę zespołów urządzeń wewnętrznych ZUW, jaka musi
być usunięta z grafu TS, aby całkowicie uniemożliwić przejazd pociągu przez posterunek lub szlak (przejazd bez zatrzymania przez cały obiekt lub wjazd i wyjazd
różnymi torami).
Przez Ati,tj(TS) oznaczono minimalną liczbę zależnych zespołów urządzeń wewnętrznych ZUWS, jaką trzeba usunąć z grafu, aby uniemożliwić przejazd pociągu
przez posterunek lub szlak między co najmniej jedną parą ti oraz tj różnych torów
szlakowych (dla posterunku) lub jedną parą różnych torów stacyjnych (dla szlaku). Dostępność struktury systemu A(TS) stanowi minimalna liczba zależnych
zespołów urządzeń wewnętrznych ZUWS, jaka musi być usunięta z grafu TS, aby
uniemożliwić przejazd pociągu przez posterunek lub szlak między co najmniej jed-
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ną parą różnych torów szlakowych (dla posterunku) lub jedną parą różnych torów
stacyjnych (dla szlaku). Zatem:
(7)
Można postawić tezę, że podział urządzeń wewnętrznych na większą liczbę
zespołów z uwzględnieniem układu torowego i możliwości ruchowych, zwiększa
dostępność systemu w stosunku do podziału na mniejszą liczbę zespołów, dokonanego w sposób dowolny. W ogólności modułowa budowa systemów srk zwiększa
wskaźnik ich dostępności [4].
6. Podsumowanie
Komputerowe urządzenia srk umożliwiają wprowadzenie do praktyki projektowej i instalacyjnej rozwiązań, które nie były dotąd możliwe do zastosowania,
a obecnie pozwalają na istotną racjonalizację struktury urządzeń srk i ich połączeń.
Decentralizacja urządzeń wewnętrznych oparta na idei agregacji w autonomiczne zespoły urządzeń wewnętrznych i zastosowanie światłowodowej sieci transmisji
danych pozwalają budować modele struktur urządzeń o różnym stopniu rozproszenia, co może obniżyć koszt całkowity i poprawić parametry niezawodnościowe
oraz dostępność systemu. Przedstawiony zarys metody należy rozwijać w kierunku
pełnego opisu matematycznego, możliwego do komputerowej implementacji i zastosowania w zautomatyzowanym środowisku projektowania.
Bibliografia
[1] Dąbrowa-Bajon M., Grochowski K., Karbowiak H., Zasady projektowania systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1981.
[2] Instrukcja Ie-100a: Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urządzeń
sterowania ruchem kolejowym na liniach kolejowych zarządzanych przez
PKP PLK, Warszawa 2015.
[3] Kunifuji, T., A proposal of autonomous decentralised software architecture for safety-related system and its application to railway signalling system, IEEE Eleventh International Symposium on Autonomous Decentralized Systems (ISADS), Mexico City 2013.
[4] Maciejewski M., Metoda budowy komputerowych systemów sterowania
ruchem kolejowym, rozprawa doktorska, Wydział Transportu PW, Warszawa 2015.
[5] Niezawodność deterministyczna i probabilistyczna sieci. Algorytmy wyznaczające niezawodność sieci. [www.asdpb.republika.pl/gis12.pdf], data
dostępu: 30.08.2017.

PROJEKTOWANIE ZDECENTRALIZOWANYCH STRUKTUR KOMPUTEROWYCH...

185

[6] PN-EN 50126, Zastosowania kolejowe. Specyfikowanie i wykazywanie
Nieuszkadzalności, Dostępności i Podatności utrzymaniowej i Bezpieczeństwa (RAMS).
[7] Problem niezawodności sieci [http://www.mini.pw.edu.pl/MiNIwyklady/
grafy/prob-sieci.html], data dostępu: 30.08.2017.
[8] Szydłowski J., Metoda automatycznego projektowania sieci kablowych
srk, rozprawa doktorska, Instytut Transportu PW, Warszawa 1982.

Nr 2(113)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2017

BADANIE CZASOCHŁONNOŚCI PROJEKTOWANIA
URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM1
Paweł Wontorski

Angelika Więsek

mgr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Rail-Mil
Computers, ul. Kosmatki 82, 03-982 Warszawa, tel.:
+48 517 141 987, e-mail: 6077@pw.edu.pl

inż., Rail-Mil Computers, ul. Kosmatki 82, 03-982
Warszawa, tel.: +48 505 329 226, e-mail: angelika-wiesek@wp.pl

Andrzej Kochan
dr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel.:
+48 22 234 7882, e-mail: ako@wt.pw.edu.pl

Streszczenie. Artykuł stanowi podsumowanie badań czasochłonności projektowania urządzeń
sterowania ruchem kolejowym w warunkach rzeczywistej pracy biura projektowego. Badania miały
na celu wykazanie różnic między projektowaniem bez oraz z zastosowaniem automatyzacji. Ponadto
przeprowadzono analizę czynników wpływających na proces projektowania, zidentyfikowano etapy
wymagające poprawy efektywności, zbadano możliwości i racjonalne przesłanki za wprowadzeniem
automatyzacji w poszczególne fazy projektowania. Wnioski przekonują do dalszego rozwoju automatyzacji, a następnie posłużą do ustalenia priorytetów we wdrażaniu właściwych metod i narzędzi.
W wyniku analiz wprowadzono pojęcia wskaźnika efektywności automatyzacji oraz wskaźnika czasochłonności projektowania. Znajomość wartości wskaźników oraz umiejętne posługiwanie się nimi
przyczynią się do usprawnienia zarządzania czasem i zasobami jednostki projektowej.
Słowa kluczowe: automatyzacja, sterowanie ruchem kolejowym, projektowanie, czasochłonność

1. Wprowadzenie
Projektowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) jest złożonym
procesem, którego usprawnienie stanowi jeden z głównych celów wprowadzania
automatyzacji i standaryzacji do praktyki projektowej. Działania te wymagają
jednak przeprowadzenia głębszych badań, w tym opisanego niżej badania czasochłonności projektowania w warunkach rzeczywistej pracy biura projektowego,
z uwzględnieniem automatyzacji i jej wpływu na proces projektowania.
Sformułowano następującą tezę roboczą: automatyzacja przyspiesza projektowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Przed przystąpieniem do badań postawiono do zrealizowania następujące cele:
– potwierdzenie zasadności wprowadzania technik i narzędzi automatyzujących projektowanie, ze względu na spełnienie podstawowego postulatu:
skrócenia czasu projektowania,
1 Wkład autorów w publikację: Wontorski P. 34%, Kochan A. 33%, Więsek A. 33%
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– identyfikację etapów projektowania o różnym stopniu przyspieszenia projektowania po wprowadzeniu automatyzacji (efektywność automatyzacji),
– identyfikację etapów projektowania najbardziej opóźniających prace projektowe, wymagających działań korygujących (wprowadzenia nowych metod,
narzędzi),
– sformułowanie uniwersalnego wskaźnika czasochłonności projektowania,
umożliwiającego sprawniejsze zarządzanie projektem w zakresie harmonogramowania działań i organizacji zespołu projektującego.
2. Czynniki wpływające na czasochłonność projektowania
Czas realizacji poszczególnych etapów procesu projektowania zależy od wielu
czynników [3], [1], z których najważniejsze są:
– czynniki organizacyjne – wszystkie aspekty dotyczące organizacji pracy
w biurze projektowym, w tym: struktura organizacyjna biura, liczba projektantów i asystentów, sposób zarządzania pracą zespołu, podział obowiązków, procedury,
– czynniki techniczne: programowe – oprogramowanie wspomagające
pracę projektantów (CAD), programy podstawowe i pomocnicze, oprogramowanie uniwersalne i dedykowane, programy oparte na grafice wektorowej i rastrowej, edytory tekstu, programy do operacji na dużych zbiorach
danych, programy do operacji na plikach, programy i funkcje automatyzujące prace projektowe, liczba licencji,
– czynniki techniczne: sprzętowo-materiałowe – sprzęt komputerowy
i inne urządzenia techniczne wspomagające pracę projektantów, umożliwiające opracowanie i wydanie dokumentacji, także w wersji papierowej; liczba
i parametry komputerów, monitorów, skanerów, ploterów, kserokopiarek,
pomocniczego wyposażenia biurowego, dostępność artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych,
– czynniki zewnętrzne – wszystkie aspekty wpływające na prace zespołu projektującego, których źródło znajduje się poza tym zespołem, w tym: terminy
realizacji projektów, ograniczony dostęp do informacji, zależność od zewnętrznych decyzji i ustaleń, konflikty interesów, uzgodnienia międzybranżowe,
– przedmiot projektowania – rodzaj, wielkość i inne cechy obiektu objętego
projektem (stacja, szlak, przejazd), rodzaj zastosowanych urządzeń, stopień
złożoności projektu, zakres modernizacji, wybrane rozwiązania techniczne,
– stopień standaryzacji – udział rozwiązań standardowych (typowych, znormalizowanych, podobnych) do ogółu zastosowanych rozwiązań w danym projekcie; wysoki stopień standaryzacji może zdecydowanie przyspieszyć proces
projektowania, poprzez redukcję czasu poświęcanego na uzgodnienia międzybranżowe, opiniowanie, spotkania koordynacyjne, oczekiwanie na uzyskanie
świadectw i certyfikatów; standaryzacja pozwala stosować rozwiązania spraw-
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dzone i wykonywać kolejne projekty na zasadzie podobieństwa do obiektów
już zrealizowanych, co zmniejsza liczbę błędów, zwiększa wydajność pracy
zespołu projektującego, pozwala na przyspieszenie produkcji (montażu) i instalacji w terenie w oparciu o znane, powtarzalne rozwiązania; umożliwia,
a następnie ułatwia wdrożenie automatyzacji projektowania,
– stopień automatyzacji – udział czynności zautomatyzowanych (czyli wykonywanych bez udziału projektanta, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania) w ogóle czynności składających się na dany proces;
autorzy artykułu postawili tezę, że wysoki stopień automatyzacji przyspiesza
projektowanie, ponieważ umożliwia wykonanie wielu operacji projektowych
bez udziału człowieka: nieheurystycznych (nietwórczych), a jednocześnie powtarzalnych, żmudnych i błędogennych, o ile tylko poddają się algorytmizacji; automatyzacja w przyjętym rozumowaniu oznacza wykonanie przez program komputerowy części projektu (dane wyjściowe) na podstawie pierwotnie wprowadzonych informacji (dane wejściowe), to znaczy wygenerowanie
rysunków po odpowiednim przetworzeniu danych pobieranych i zwracanych
z powrotem do jednolitej bazy danych projektu [2].
3. Koncepcja, przedmiot i program badań
Badanie realizowane było zasadniczo na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna obejmowała zbieranie ogólnych informacji o pracy zespołu projektującego,
obserwacje, prowadzenie rozmów (metoda wywiadu) i praktyczne współuczestniczenie w procesie przygotowywania dokumentacji projektowej. W ramach tej
sfery badań pozyskano dane na temat możliwości techniczno-organizacyjnych
zespołu projektującego, uwarunkowań formalno-prawnych, zależnościach służbowych, relacjach interpersonalnych, formach organizacji i zarządzania przyjętych
w zespole i biurze. Wszystkie te elementy miały wpływ na proces opracowywania
i wydawania dokumentacji. Szczególnie cenne okazały się obserwacje pracy zespołu w sytuacjach kryzysowych i nietypowych.
Druga płaszczyzna obejmowała właściwe pomiary czasu wykonywania poszczególnych prac składających się na proces projektowania. Celem działań w ramach
tej płaszczyzny badania było zestawienie różnicy czasów poszczególnych etapów
projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym bez wykorzystania automatyzacji i z wykorzystaniem automatyzacji (niekiedy częściowej) oraz ich porównanie na tle całego procesu projektowego i inwestycyjnego.
W ramach badania analizie zostały poddane czasy przygotowania projektów
urządzeń sterowania ruchem kolejowym do drugiego wydania (rewizji) włącznie.
Jako przedmiot badań wykorzystano rzeczywiste projekty wykonawcze opracowane dla dwóch różnych typów obiektów, przy zastosowaniu lub bez zastosowania
automatyzacji:
– projekt komputerowych urządzeń srk na stacji Marciszów, wykonany z częściową automatyzacją,
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– projekt komputerowych urządzeń srk na Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty obejmujący nowy układ torowy związany z nową elektrowozownią
(Obiekt nr 6), wykonany bez automatyzacji,
– projekt komputerowej blokady liniowej z automatycznym posterunkiem
odstępowym dla szlaku Kłobuck - Miedźno (linia 131), wykonany z częściową automatyzacją,
– projekt komputerowej blokady liniowej z automatycznym posterunkiem
odstępowym dla szlaku Brzeźnica - Spytkowice (linia 94), wykonany bez
automatyzacji.
Projekty wykonawcze urządzeń srk realizowane były w zakresie urządzeń
wewnętrznych i zewnętrznych. Inwestycje polegały na modernizacji obiektu,
wymianie urządzeń zewnętrznych, instalacji całkowicie nowych komputerowych urządzeń wewnętrznych i modernizacji sieci kablowej. Wyżej wymienione stacje różniły się co do wielkości i złożoności, dlatego pomierzone czasy były
odpowiednio przeliczane, w celu uzyskania porównywalnych wyników, do tak
zwanego obiektu przeliczeniowego (wybrano Marciszów). Szlaki były niemal
identyczne pod względem stopnia złożoności i liczby urządzeń (nie wprowadzono obiektu przeliczeniowego). Etapy projektowania zostały wyróżnione według
[4] oraz na podstawie doświadczeń projektantów w biurze projektowym.
Automatyzacji podlegała zawsze pewna część projektu (automatyzacja częściowa), ze względu na ograniczone możliwości istniejącego oprogramowania.
Wykorzystywane były zarówno narzędzia oparte o platformę AutoCAD (funkcje
wbudowane, makropolecenia VBA, operacje na blokach) oraz programy własne
firmy, automatyzujące generowanie tworzenia rysunków w oparciu o wspólną
bazę danych i stałe szablony. W projektowaniu bez automatyzacji posługiwano się tylko funkcjami podstawowymi programów AutoCAD, MS Office i programów pomocniczych. Zróżnicowanie sposobów projektowania wynika m.in.
z długotrwałego procesu wprowadzania nowych rozwiązań (automatyzacja) do
praktyki projektowania oraz brakiem zasadności automatyzowania indywidualnych, niepowtarzalnych rozwiązań. Więcej na ten temat napisano w [2] oraz [3].
Sumaryczny czas trwania wszystkich etapów w ramach każdego projektu
uzyskany podczas pomiarów nie pokrywał się z całkowitym czasem poświęconym na realizację projektu od rozpoczęcia do zakończenia prac projektowych.
Wynikało to przede wszystkim z faktu równoległego wykonywania innych
projektów, prowadzenia prac nad tym samym projektem w tym samym czasie przez różne osoby, prowadzenia prac towarzyszących niezwiązanych bezpośrednio z projektem, występowania długich przerw między różnymi etapami i wreszcie konieczności rozróżnienia całkowitego czasu pracy pracowników
biura od czasu „netto”, czyli rzeczywiście, ściśle poświęconego na prace projektowe. Na przykład sumaryczny czas prac projektowych wyniósł 80 godzin
(w przeliczeniu na pracę jednej osoby). Tymczasem od otwarcia do zamknięcia
projektu minęły około 3 miesiące. Przedmiotem badań był ściśle czas prac projektowych „netto”.

BADANIE CZASOCHŁONNOŚCI PROJEKTOWANIA URZĄDZEŃ STEROWANIA...

191

Po sformułowaniu założeń i wyborze obiektów, program badań zakładał kolejno:
1. Przygotowanie protokołu (formularza) badań – w formie tabelarycznej i wypisanie w wierszach tabeli poszczególnych etapów procesu projektowania,
a w kolumnach czasów ich realizacji (tba – czas realizacji projektu bez automatyzacji, ta – czas realizacji projektu z częściową automatyzacją).
2. Przygotowanie niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia badania – oprócz
potwierdzenia prawidłowego wyposażenia biura projektowego, należało
stworzyć plik w arkuszu kalkulacyjnym, służący do przeliczania pomierzonych czasów na ustalony wcześniej obiekt przeliczeniowy oraz zaopatrzyć
się w przyrząd do mierzenia czasu.
3. Pomiar czasów obejmujący realizację poszczególnych etapów procesu projektowania.
4. Zapis pomierzonych wartości liczbowych odpowiadających czasom realizacji
poszczególnych etapów w arkuszu kalkulacyjnym utworzonym wcześniej.
5. Zapis odpowiednio przeliczonych wartości w protokole (formularzu) badań.
6. Przeprowadzenie analizy otrzymanych wyników badań.
7. Opracowanie wniosków z przebiegu i wyników badań.
4. Wyniki badań
Wyniki z pomiarów zostały ujęte w formie zestawień tabelarycznych w formularzach z badań. Rozróżniono poszczególne etapy projektowania z przypisaniem
czasów realizacji każdego z nich bez i z częściową automatyzacją. Fragment protokołu (formularza) z badań z przykładowymi wynikami przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Fragment formularza z badań czasochłonności projektowania

Źródło: [3]
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Na rys. 1 przedstawiono wykresy z udziałami poszczególnych etapów w całym
procesie projektowania. Jeżeli któryś etap w ogóle nie podlegał automatyzacji do
obliczeń podawano, zgodnie z rzeczywistością, czas wykonania tego etapu bez automatyzacji.

Rys. 1. Wykresy przedstawiające udział poszczególnych etapów w procesie projektowania:
a) dla stacji bez automatyzacji, b) dla stacji z częściową automatyzacją,
c) dla szlaku bez automatyzacji, d) dla szlaku z częściową automatyzacją
1 – pozyskanie danych wejściowych, 2 – opracowanie planu schematycznego, 3 – pobranie danych z planu schematycznego, 1 –
pozyskanie danych wejściowych, 2 – opracowanie planu schematycznego 3 – pobranie danych z planu schematycznego, 4 – opracowanie zapisu zależności, 5 – opracowanie planu kablowego i kontroli niezajętości, 6 – opracowanie schematów obwodów, 7 –
opracowanie rysunków rozmieszczenia urządzeń, 8 – opracowanie zestawień, 9 – opracowanie części opisowej, 10 – sprawdzenie
wewnętrzne dokumentacji, 11 – zmiany (korekty) w dokumentacji – wewnętrzne, 12 – wydanie pierwszej wersji dokumentacji,
13 – uzgodnienia projektu, 14 – sprawdzenie zewnętrzne dokumentacji, 15 – opracowanie odpowiedzi na uwagi, 16 – zmiany
(korekty) w dokumentacji – zewnętrzne, 17 – wydanie dokumentacji, 18 – czas zaoszczędzony podczas realizacji projektu dzięki
zastosowaniu automatyzacji (źródło: [3])
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Całkowity czas wytworzenia projektu wykonawczego dla stacji bez automatyzacji wyniósł 165,4 h, a z częściową automatyzacją 123,4 h. Skrócenie czasu
przygotowania projektu o 42 h daje możliwość wydania dokumentacji nawet o tydzień roboczy wcześniej. Wytworzenie projektu wykonawczego w przypadku projektowania urządzeń srk dla szlaku zajęło 37,6 h bez automatyzacji oraz 28,7 h
z częściową automatyzacją (rys. 2).

Rys. 2. Wykres przedstawiający porównanie sumarycznych czasów projektowania:
bez automatyzacji (tba) i z częściową automatyzacją (ta)
Źródło: [3]

W związku z powyższym:
– skrócenie czasu przygotowania projektu urządzeń stacyjnych srk z częściową automatyzacją wyniosło 25% w stosunku do czasu przygotowania projektu urządzeń stacyjnych srk bez automatyzacji,
– skrócenie czasu przygotowania projektu urządzeń liniowych srk z częściową
automatyzacją wyniosło 24% w stosunku do czasu przygotowania projektu
urządzeń liniowych srk bez automatyzacji.
Na podstawie wyników można zdecydowanie potwierdzić zasadność, a nawet
konieczność, wprowadzania technik i narzędzi automatyzujących projektowanie,
ze względu na znaczne skrócenia czasu projektowania w skali całego projektu.
Podczas badania zanotowano zróżnicowanie stopnia skrócenia czasu projektowania poszczególnych etapów w wyniku zastosowania automatyzacji. Na potrzeby
badania wprowadzono wskaźnik efektywności automatyzacji EA, zdefiniowany
jako stosunek czasu czynności z zastosowaniem automatyzacji i czasu tej samej
czynności bez automatyzacji:
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(1)
gdzie:
EA – wskaźnik efektywności automatyzacji,
ta – czas z automatyzacją [h],
tba – czas bez automatyzacji [h].
Na rysunku 3 przedstawiono wartości wskaźnika EA dla wszystkich etapów
projektowania, gdzie zastosowano automatyzację. Wartości uśredniono dla stacji
i szlaku, a także dla powtarzających się etapów (takich jak ponowne wydanie projektu).
Znaczne przyspieszenie dzięki zastosowaniu automatyzacji uzyskano w przypadku etapów cechujących się powtarzalnością, dużym udziałem treści w postaci
tekstowej lub tabelarycznej oraz bazujących na już istniejących częściach projektu. Dotyczy to zestawień urządzeń, konfiguracji sprzętowej kaset, zmian w tabelach rysunkowych (ponad 3-krotne przyspieszenie). W mniejszym stopniu, chociaż istotnym, automatyzacja przyspieszyła opracowywanie schematów obwodów
(2-krotne przyspieszenie).

Rys. 3. Wykres przedstawiający uśredniony wskaźnik efektywności automatyzacji EA dla różnych
etapów projektowania
Źródło: opracowanie własne

Interesujące są przypadki nieznacznego tylko wzrostu tempa prac dzięki
wprowadzeniu automatyzacji. Wprowadzanie zmian i poprawek wymaga bardzo indywidualnego podejścia do projektu, co utrudnia możliwość automatyzacji
i przyspieszenia pracy. Dotyczy to szczególnie złożonych rysunków rozmieszczenia
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urządzeń w szafach i pomieszczeniach. Niska efektywność w przypadku schematów obwodów interfejsów i powiązań wynikała z wprowadzenia niestandardowych
rozwiązań, w tym nowych szablonów obwodów do biblioteki biura projektowego.
Spowodowało to wydłużenie czasu trwania całego etapu, przy czym uruchomiana
automatyzacja nie mogła już zrekompensować strat wynikających z poświęcenia
czasu na wprowadzenie nowego elementu. To bardzo ważny wniosek: w przypadku projektów niestandardowych, z małą liczbą powtarzalnych rozwiązań,
wprowadzanie automatyzacji może być nieracjonalne, a nawet wydłużyć czas projektowania.
Inny przypadek, to np. konfiguracja sprzętowa pakietów liczników osi. Ta część
projektu nadaje się do automatyzacji, ale efektywność w stosunku do projektowania bez automatyzacji jest niewielka, bo są to rysunki bardzo proste i szybkie do
wykonania w sposób ręczny (poprzez dobór i kopiowanie odpowiednich bloków
pakietów). Stąd kolejny wniosek, że nie zawsze wdrażanie automatyzacji jest potrzebne.
Abstrahując od przykładów obniżonej efektywności, którą można racjonalnie
uzasadnić, wniosek podstawowy jest następujący: wskaźnik efektywności nigdzie
nie osiągnął wartości > 1, co oznacza, że automatyzacja na ogół przyspiesza projektowanie.
Niektóre części projektu nie były wykonywane automatycznie. Wynika to
przede wszystkim z różnej podatności na automatyzację poszczególnych elementów projektu. Elementy pierwotne i o bardzo indywidualnej dla każdego obiektu
zawartości (np. plan schematyczny, plan tras kablowych, plan układowej kontroli
niezajętości) nie są poddawane automatyzacji ze względu na brak odpowiednio
zaawansowanych narzędzi i metod automatyzacji wykonania np. rozmieszczenia
urządzeń na układzie torowym. Poza tym występuje kilka innych ograniczeń: indywidualna, niepowtarzalna treść, brak standaryzacji układów torowych, brak odpowiednio przygotowanej bazy danych o obiektach kolejowych, nieprzystosowanie przepisów do cyfrowego modelowania planów schematycznych, zamiast stosowania tradycyjnych form papierowych. Tymczasem znaczna część czasu projektowania (10-20%) poświęcana jest tylko na opracowanie planu schematycznego
(łącznie z uzgodnieniami, rozwiązywaniem konfliktów, podejmowaniem decyzji).
Modelowanie cyfrowe obiektów (BIM) mogłoby, obok automatyzacji, część z tych
prac przyspieszyć.
Inne etapy opóźniające prace projektowe w stosunku do działań zautomatyzowanych, które można przyspieszyć, to wydawanie kolejnych wersji (rewizji) dokumentacji związane z wprowadzaniem korekt, przedrukami, składaniem kilku egzemplarzy papierowej wersji dokumentacji. Łącznie czynności te mogą zajmować
nawet powyżej 20% całego czasu projektowania. Właściwym kierunkiem byłaby
stopniowa rezygnacja z formy papierowej, począwszy od ograniczenia liczby podpisów i pieczęci na każdym arkuszu w projekcie.
Pewnych etapów projektowania nie będzie można zautomatyzować. Należą do nich m.in. uzgodnienia projektu, sprawdzenie zewnętrzne dokumentacji,
opracowanie odpowiedzi na uwagi, koordynacja międzybranżowa. Są to oczywi-
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ście działania należące bardziej do sfery zarządzenia projektem, nadzoru i kontroli,
a nie ściśle generowania dokumentacji projektowej. Tym niemniej należy dążyć
do wprowadzenia elementów automatyzacji także do tych etapów, tak by przyspieszyć procesu decyzyjne i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu
podczas analizy dokumentacji.
5. Wskaźnik czasochłonności projektowania
W wyniku analiz materiałów i danych zebranych w trakcie realizacji badania
sformułowano pojęcie wskaźnika czasochłonności projektowania CP, określającego, ile czasu pracy (w przeliczeniu na jedną osobę) przypada na dany projekt
lub jego wydzieloną część (np. etap, grupę arkuszy, pojedynczy arkusz). Wskaźnik
można zapisać następująco:
(2)
gdzie:
CP – wskaźnik czasochłonności projektowania (w przeliczeniu na: etap - CPe,
grupę arkuszy - CPg, arkusz - CPa, liczbę elementów - CPl);
t – czas realizacji części projektu [h] lub [min];
p – wielkość części projektu (etap - pe, grupa arkuszy - pg, arkusz - pa, liczba
elementów - pl).
W tabeli 2 przedstawiono wartości wskaźnika czasochłonności w przeliczeniu
na pojedyncze arkusze CPa dla wybranych etapów badanych projektów urządzeń
srk na stacjach. Porównanie wartości dla przypadków bez i z automatyzacją potwierdza na ogół przewagę drugiego modelu projektowania pod względem tempa
generowania kolejnych arkuszy.
Części projektu, które nie mają stałej wielkości (objętości, czasu trwania),
a ich wielkość zależy od wielkości obiektu (stacji, długości szlaku), takie jak plan
schematyczny, cechują się tym wyższym wskaźnikiem czasochłonności, im więcej elementów obejmują. Na podstawie badań można wyciągnąć wniosek o proporcjonalności liczby napędów zwrotnicowych lub liczby czujników koła na stacji
do czasochłonności wykonania planu schematycznego. W związku z powyższym
dla tego typu arkuszy wieloelementowych (wielomodułowych), gdzie liczba elementów (modułów) jest wprost proporcjonalna do liczby urządzeń, sygnałów lub
przebiegów przedstawionych na tych arkuszach, wskaźnik czasochłonności projektowania należy przeliczać dodatkowo na te elementy (tak zwane elementy przeliczeniowe). Dla różnych rodzajów arkuszy można wskazać inne charakterystyczne
elementy przeliczeniowe. W przypadku planu schematycznego może to być liczba
napędów zwrotnicowych lub sygnalizatorów, w przypadku tablicy zależności –
liczba przebiegów, dla schematu transmisji Ethernet – liczba adresów IP, itd.
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Wysokim wskaźnikiem czasochłonności projektowania w przeliczeniu na pojedynczy arkusz cechuje się plan schematyczny. Wskaźnik czasochłonności przyjął
wartości: CPa = 15h/arkusz dla stacji Marciszów i CPa = 7,2h/arkusz dla szlaku
Kłobuck-Miedźno. Jednak do analiz porównawczych znacznie bardziej miarodajny jest wskaźnik czasochłonności wykonania planu schematycznego odniesiony
do liczby elementów przeliczeniowych (np. sygnalizatorów): dla stacji Marciszów
CPl = 0,45h/sygnalizator i CPl = 0,9h/sygnalizator dla szlaku Kłobuck-Miedźno.
Już na tym prostym przykładzie widać różnice w wartości wskaźnika w zależności
od odniesienia: w przeliczeniu na liczbę elementów, projektowanie prostego planu
schematycznego dla szlaku jest bardziej pracochłonne niż projektowanie złożonego planu dla stacji. Po części można to wyjaśnić stałymi kosztami czasowymi
wytworzenia arkusza niezależnie od wielkości obiektu (uzgodnienia, ustawienie
arkusza, przygotowanie tabeli rysunku, wydruk).
Tabela 2. Wartości wskaźnika CPa dla wybranych etapów
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa etapu
schematy obwodów świateł
schematy obwodów napędów zwrotnicowych
schematy obwodów liczników osi
schematy rozprowadzenia kabli
schematy obwodów interfejsów i powiązań
schematy obwodów meldunkowych i poleceniowych
schematy obwodów zasilania urządzeń
konfiguracja sprzętowa pakietów sterowania światłami
konfiguracja sprzętowa pakietów sterowania napędami
konfiguracja sprzętowa pakietów liczników osi
konf. sprzętowa pakietów meldunkowych/poleceniowych
zestawienie sygnałów
zestawienie urządzeń
spis rysunków

Wartość wskaźnika CPa
[min/arkusz]
Obiekt 6
Marciszów
(bez automat.)
(z automat.)
63
7,8
7,8
2,4
29,4
32,4
124,8
27,6
36,6
6
31,8
3,6
4,2
1,8
30
3,6

6,6
9,6
13,8
7,2
28,8
7,8
9
6
6
4,8
3
3

Źródło: opracowanie własne

Zbieranie (akwizycja) danych z większej liczby procesów projektowania pozwoli zbudować bogatą bazę danych i stale aktualizować uśrednione wartości wskaźnika czasochłonności projektowania dla poszczególnych etapów prac projektowych,
grup i rodzajów arkuszy czy wreszcie pojedynczych rysunków. Znajomość tego
wskaźnika i obserwacja trendów w długim horyzoncie czasowym może znacznie
poprawić efektywność zarządzania całym procesem projektowania.
W pierwszej kolejności umiejętne posługiwanie się wskaźnikiem może znacznie
ułatwić prognozowanie wykorzystania czasu i zasobów, którymi dysponuje jednostka projektowa, poprzez odniesienie do posiadanych już informacji. Pozwoli to
na wspomaganie procesów decyzyjnych w zakresie przydziału obowiązków, zarządzania czasem i ustalania priorytetów w kierunku bliskim optymalnemu, także
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w warunkach stałej niepewności i wzajemnego nakładania się terminów wydawania różnych projektów.
6. Podsumowanie
Korzyści płynące z wdrożenia techniki automatyzacji projektowania są niezaprzeczalne. Przeprowadzone badanie wykazało, że dalsze prace nad odpowiednimi
metodami i narzędziami dedykowanymi projektantom branży srk są niezbędne.
Należy je jednak wprowadzać w pierwszej kolejności tam, gdzie przyniosą
największy zysk czasowy w stosunku do tradycyjnych metod. Należy również
prowadzić dalsze badania nad metodami poprawy efektywności projektowania,
w tym poddanie analizie większej próby procesów projektowania (w różnych
biurach projektowych, o różnym profilu działalności, z różnym oprogramowaniem
i narzędziami pracy) oraz przeprowadzenie studiów porównawczych różnych
metod i narzędzi na modelu teoretycznym obiektu kolejowego.
Wiele etapów procesu projektowego udałoby się przyspieszyć poprzez szerszy
rozwój narzędzi i metod automatyzacji. Realizacja tego celu wymaga jednak szerszego zaangażowania zarządców infrastruktury w standaryzację, unifikację oraz
tworzenie jednolitych ram formalno-prawnych dla rozwoju nowych rozwiązań
w zakresie projektowania i realizacji inwestycji.
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Streszczenie. Technologia HyperLoop (HL) rozwijana jest intensywnie w USA od 2013
roku. Polska jest jednym z kilku krajów na świecie, które są również zainteresowane jej opracowywaniem i wdrożeniem. W związku z projektem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada się, że część podróżnych będzie w przyszłości dowożona w tym systemie. W artykule
przeanalizowano podstawowe aspekty techniczne i organizacyjne związane z wdrożeniem HL do
przewozu pasażerów. Dokonano również wstępnej oceny zdolności przewozowej takiego systemu
oraz jego perspektywicznego udziału w rynku z wykorzystaniem doświadczeń autora w zakresie
modelowania podróży i prognozowania ruchu.
Słowa kluczowe: przewozy pasażerskie, nowe technologie, Hyperloop

1. Wprowadzenie
Idea technologii HyperLoop (HL) powstała już przed kilkunastu laty, ale jej intensywny rozwój rozpoczął się w 2013 roku w związku z uruchomieniem pierwszego odcinka testowego Evacuated Tube Transport (ETT) w Kolorado (USA). W tej
wersji HL przewozić będzie ludzi z prędkością ponad 1200 km/h w aluminiowych
tubach o pojemności do 28 osób. Maksymalne przeciążenia są wyliczone na 0,5 g.
Pod względem technicznym HL stanowi środek transportu posiadający cechy
zarówno samolotu (prędkość, sposób rozlokowania pasażerów, pojemność), jak
i pociągu (transport naziemny, ruch pojazdów w odstępach czasu1). Zakłada się,
że stalowe rury, w których poruszać się będą tuby, mieć będą przekrój około 3 m2
i umieszczane będą na rozmieszczonych co 30 metrów betonowych podporach.
Napęd kapsuł realizowany będzie z wykorzystaniem pola magnetycznego, a ich
zawieszenie – prawdopodobnie na poduszce powietrznej.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny, ponieważ technologia HL znajduje
się obecnie we wstępnej fazie rozwoju. w związku z tym trudno byłoby przesądzać
o docelowych parametrach techniczno-eksploatacyjnych. Dyskusyjny pozostaje
sam napęd kapsuł, a także ich zawieszenie, gdzie alternatywą są na przykład gumowe koła lub poduszka magnetyczna. Trudno także przewidzieć, z jaką pręd1 Ruch pociągów w ostępach czasu (tzw. jazda na widoczność) prowadzony był historycznie do czasu wynalezienia urządzeń blokady i podziału szlaków kolejowych na odstępy, czyli tzw. jednostkowe odcinki torowe
(JOT), na których obowiązuje zasada jednego pociągu na jednym odcinku [4].
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kością będzie ostatecznie odbywał się ruch kapsuł. Być może prędkość wynosić
będzie poniżej 1000 km/h, a zatem będzie zbliżona do prędkości współczesnych
samolotów odrzutowych. Z punktu widzenia organizacji przewozów bardzo istotne są także parametry eksploatacyjne: pojemność kapsuł oraz czas ich następstwa.
Przeprowadzone dalej analizy i obliczenia mają zatem charakter wstępny, a ich
celem jest dokonanie prowizorycznej oceny, na ile technologia HL byłaby w stanie uzupełnić ofertę transportu publicznego lub – docelowo – zająć dominującą
pozycję na rynku przewozów pasażerskich, zapewne w określonych relacjach oraz
rodzajach przewozów.
Rozważania związane z zagadnieniami organizacji przewozów poprzedzone zostają krótkimi informacjami technicznymi, które mają wpływ na przebieg procesu
eksploatacyjnego.
2. Hyperloop – przesłanki techniczne i technologiczne
Technologia Hyperloop rozwijana jest równolegle w różnych ośrodkach badawczych na świecie. Trudno jest obecnie wskazać główne, dominujące kierunki
rozwiązań technicznych, ponieważ nie dopracowano się jeszcze zbioru dostatecznie
rozwiniętych i sprawdzonych systemów, które mogłyby być podstawą do dokonywania wyboru najlepszych z nich. Jednocześnie z rozwojem technologii podejmowane są również starania, aby przygotowywane rozwiązania wyróżniały technologię HL pod względem bezpieczeństwa, szybkości przemieszczania, niskiego
wpływu na środowisko, zużycia energii, a łącznie również kosztów eksploatacyjnych [1].
Korzystając z historycznych doświadczeń w transporcie kolejowym, konieczne jest uniknięcie istniejącego zagrożenia, że rozwiązania przyjęte w poszczególnych krajach różnić się będą podstawowymi parametrami technicznymi, takimi
jak średnica rury, konstrukcja kapsuły, sposób napędu i zasilania, prędkość itp.
Patrząc perspektywicznie, systemy HL mieć będą duże znaczenie w ruchu międzynarodowym, co już na wstępnym etapie ich powstawania powinno prowadzić do
unifikacji i standaryzacji rozwiązań.
Encyklopedyczny zestaw informacji na temat technologii HL zawarto w pracach [2][3]. Hyperloop traktowany jest jako całkowicie nowy środek transportu,
który powinien odróżniać się od współczesnych środków transportu: prędkością
przemieszczania (kolej), zużyciem energii (samolot) czy ochroną środowiska (samochody).
Podstawowe elementy konstrukcyjne systemu HL są następujące. Infrastruktura to dwie równoległe rury umieszczone na betonowych podporach2, pokryte
kolektorami słonecznymi do pozyskiwania ekologicznej energii elektrycznej. Zatrzymanie kapsuł w celu wymiany podróżnych będzie mogło odbywać się zasadni2 W przypadku konieczności zapewnienie większej zdolności przepustowej rozważana jest również budowa
na przykład czterech rur.
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czo na początku i końcu trasy lub na specjalnie przygotowanych odcinkach dodatkowych rur „przystankowych”.
Budowa kapsuły pokazana została na rys. 1. Na jej czole znajduje się kompresor służący do zasilania strumieniem powietrza „powietrznych łożysk” utrzymujących kapsułę. Sprężarka ta umożliwia ponadto umieszczanie kapsuły w tubie,
w której ciśnienie powietrza wynosić będzie około 1/6 ciśnienia ziemskiego3.

Rys. 1. Schematyczny układ kapsuły
Źródło: [2]

Jeśli chodzi o zasilanie, to rozpędzanie i hamowanie kapsuły zapewniać będzie liniowy silnik indukcyjny, dodatkowo wspierany liniowymi akceleratorami.
Energia pozyskiwana z kolektorów słonecznych byłaby magazynowana w systemie
baterii. Minimalny czas następstwa (wyprawiania) kapsuł to według obecnych założeń od 0,5 do 5 minut.
Powyższe informacje odnoszą się do rozwiązań zastosowanych na poligonie
w Stanach Zjednoczonych. Prace prowadzone w innych ośrodkach być może przyniosą inne rozwiązania techniczne.
3. Hyperloop w przewozach pasażerskich
3.1. Założenia ogólne
Obszar zastosowania technologii Hyperloop w przewozach pasażerskich wynika z prędkości przemieszczania się kapsuły (800-1200 km/h), jak również z długości drogi jej rozpędzania i hamowania oraz pojemności kapsuły. Jak się ocenia,
dystans uzasadniający użycie HL, jako środka transportu to minimum 300 km.
Z oczywistych względów jest to środek transportu przeznaczony do obsługi możliwie długich relacji, sięgających 900 i więcej kilometrów.
Przejazd na dłuższe odległości, jakkolwiek bardzo atrakcyjny z uwagi na czas
przemieszczania, napotyka na ograniczenia dotyczące komfortu podróżowania.
Z uwagi na prędkość kapsuły, jej znaczne przyspieszenie i opóźnienie na odcinkach
3 Kapsuła przedstawiona na rysunku może być przeznaczona tylko do ruchu w jednym kierunku; jak się wydaje ze wzglądów eksploatacyjnych korzystniejszy byłby pojazd „dwukierunkowy” (por. [1]).
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rozpędzania i hamowania, a także ryzyko potrzeby niespodziewanego zatrzymania
z przyczyn technicznych oznacza, że pasażerowie prawdopodobnie przez cały czas
podróży powinni przebywać w pozycji siedzącej na fotelach.
Przyjęcie takiego założenia oznacza, że w przestrzeni kapsuły nie dokonano by
zabudowy toalety. Jest to rozwiązanie bardzo dyskusyjne, ponieważ obniża komfort podróży oraz dla części pasażerów (na przykład podróżujących z dziećmi) może
stanowić problem przekładający się również na wybór środka transportu. Oznaczałoby to również ograniczenie czasu podróży, która nie mogłaby trwać dłużej
niż na przykład 1 godzinę. Zasięg HL zostałby tym samym ograniczony (zależnie
od prędkości maksymalnej) od niespełna ośmiuset do około jednego tysiąca kilometrów. Znacznie ograniczyłoby to możliwości zastosowania tej technologii na
przykład na kontynencie euroazjatyckim.
Przyjęcie założenia o dłuższym czasie podróży stawia kolejne wyzwania technologiczne, zarówno dotyczące toalety, jak i zapasu powietrza w kapsule, utrzymania
właściwej temperatury, wilgotności itp. Kilkugodzinne podróże wymagałyby ponadto rozstrzygnięcia kwestii cateringu dla pasażerów w czasie podróży.
Otwarte pozostaje również pytanie o zachowania podróżnych i ich psychiczne
predyspozycje do przebywania w relatywnie niewielkim, szczelnie zamkniętym,
niemożliwym do opuszczenia pomieszczeniu, stwarzającym problemy klaustrofobiczne. W tym zakresie „projekt Hyperloop” powinien zapewne uwzględnić udział
specjalistów – psychologów, którzy mogliby zapewne wskazać na możliwości zastosowania odpowiednich rozwiązań adekwatnych do psychiki człowieka.
W dyskusjach podnoszona jest również kwestia podatności organizmu pasażera
na relatywnie duże przyspieszenia i opóźnienia związane z rozpędzaniem i hamowaniem kapsuły w tubie. W warunkach eksploatacyjnych parametry te byłyby
porównywalne z charakterystycznymi dla startu i lądowania samolotów pasażerskich, które w ciągu kilkunastu sekund osiągają (zależnie od typu samolotu i jego
masy) prędkości rzędu 150-250 km/h (lub hamują w podobnych warunkach)
w ciągu kilkunastu sekund.
Problem granicznej wartości opóźnienia, mógłby natomiast powstać w przypadku konieczności nagłego zatrzymania kapsuły w możliwie najkrótszym czasie,
w celu na przykład uniknięcia zderzenia z przeszkodą (poprzednią kapsułą).
Odnosząc perspektywy wdrożenia technologii Hyperloop do warunków polskich, warto rozważyć dwa podstawowe aspekty:
– uruchomienie bezpośrednich połączeń pomiędzy centrami największych
aglomeracji,
– obsługę potoków podróżnych korzystających z Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).
Oba te obszary zostaną w dalszej części rozpatrzone.
3.2. Technologia HL w przewozach międzyaglomeracyjnych
Dla zobrazowania możliwości zastosowania połączeń w systemie Hyperloop
pomiędzy największymi miastami w Polsce przeprowadzono obliczenia czasów
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przemieszczania w sieci relacji wybiegających promieniście z Warszawy. Wyniki
obliczeń dotyczące czasu podróży z prędkościami 800-1000 km/h przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1. Czasy przejazdu (w minutach) w systemie Hyperloop

Relacja

Odległość
[km]

1
2
Warszawa Gdańsk
Katowice
Kraków
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Wrocław

3
283,86
258,90
252,27
278,77
253,17
454,30
301,38

Prędkość kapsuły
[km/h]
800
4
22,8
20,9
20,4
22,4
20,5
35,6
24,1

900
5
20,6
19,0
18,5
20,3
18,6
32,0
21,8

1000
6
18,9
17,4
17,0
18,6
17,1
29,1
20,0

1100
7
17,6
16,2
15,8
17,3
15,9
26,9
18,5

1200
8
16,5
15,2
14,9
16,2
14,9
25,0
17,3

Obliczenia przeprowadzono z uwzględnieniem ruchu jednostajnie przyspieszonego i opóźnionego na odcinkach rozpędzania (lr) i hamowania (lh) kapsuły (z
przyspieszeniem i opóźnieniem równym 0,5 g) oraz ruchu jednostajnego z maksymalną prędkością Vmax na pozostałej części trasy (lvmax). Schematyczny wykres
przedstawiono na rys. 1.
Do obliczania całkowitych czasów podróży odliczono zatem straty na rozpędzanie i hamowanie do prędkości maksymalnej. Odległości wykazane w kolumnie 3
są krótsze niż drogowe lub kolejowe, ponieważ założono, że trasa w systemie HL
musi przebiegać w linii prostej4, ewentualnie w szczególnych przypadkach po łuku
o możliwie długim promieniu.

Rys. 1. Fazy ruchu kapsuły Hyperloop

Długość dróg rozpędzania i hamowania kapsuły w odniesieniu do całej odległości (długości relacji) w systemie HL można uznać za mało znaczący. W przypadku
300 km wynosi on odpowiednio 3 – 6,3% przy prędkościach 800 lub 1200 km/h,
a przy dłuższych relacjach jest jeszcze mniej znaczący.
4 Źródło: http://www.wyznaczanie-trasy.com/odleglosci/
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Ruch kapsuł w rurach może odbywać się przez całą dobę, w dodatku jest w pełni niezależny od warunków atmosferycznych. Uwzględniając jednak zasady funkcjonowania szybkich przewozów międzyaglomeracyjnych oraz konieczność zapewnienia przerwy technologicznej dla utrzymania systemu HL, można przyjąć, że
przewozy realizowane będą w godzinach 6 – 23.
Z technicznego punktu widzenia twórcy wspomnianego na wstępie amerykańskiego systemu ETT zakładają, że w godzinach szczytowych w relacji Los Angeles
– San Francisco, kapsuły będą mogły być wyprawiane nawet co 30 sekund [2]5.
Przyjmując takie założenia należy jednak uwzględniać nie tylko możliwe czasy
następstwa podczas samego ruchu w tubie, ale również czasy wsiadania pasażerów,
liczbę „peronów” na końcach trasy i realne możliwości włączania kolejnych kapsuł
do ruchu. Wydaje się zatem, że założenia takie są nazbyt optymistyczne, a realny,
minimalny czas następstwa będzie wynosił zapewne 4-5 minut.
Odnosząc się dla przykładu do relacji Warszawa – Gdańsk, otrzymujemy, że
w ciągu 17 godzin w każdej dobie odprawionych by zostało odpowiednio:
– 2040 kapsuł z częstotliwością co 30 sekund,
– 204 kapsuły z częstotliwością co 5 minut.
Zdolność przewozowa w pierwszym przypadku jest ogromna i wynosi 57 120
osób w jednym kierunku na dobę, a w drugim – 5712 osób. Porównując z pojemnością składów Pendolino (402 miejsca) otrzymujemy ekwiwalent 142 lub 14
pociągów ED250.
Za racjonalne należy przy tym uznać, że częstotliwość zależeć będzie od pory
dnia, co oznacza, że w godzinach szczytowych (rano i po południu) będzie znacznie
większa niż w pozostałych okresach.
Jak zakładają eksperci [1], do roku 2040 obecne zapotrzebowanie na przewozy
wzrośnie o około 40%, głównie z powodu wzrostu liczby podróży służbowych.
Wynika stąd wniosek, że zdolność przewozowa systemu HL może być wystarczająca zarówno dla przewozów transportem publicznym, jak i do zastąpienia (dużej
części) przewozów samochodami osobowymi.
Biorąc jednocześnie pod uwagę czasy podróży z Warszawy do największych
aglomeracji, można założyć, że maksymalna prędkość kapsuł w systemie HL rzędu
800 km/h będzie wystarczająca, z uwagi na relatywnie niewielkie odległości oraz
jedynie kilkuminutowe różnice w czasach podróży.
4. Technologia HL w obsłudze Centralnego Portu Komunikacyjnego
Jak już wspomniano na wstępie, system HL w sensie organizacyjnym, czasów
podróży oraz przestrzeni dla pasażerów wewnątrz kapsuł jest bardzo podobny do
lotniczego. Z pewnością można również założyć, że przed wejściem do kapsuł,
pasażerów obowiązywać będzie szczegółowa kontrola osobista, podobna do prze5 Przy takich czasach odległość pomiędzy kapsułami przemieszczającymi się z prędkością np. 900 km/h wynosiłaby 7,7 km i byłaby dłuższa od drogi hamowania o około 1100 m.
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prowadzanej dzisiaj na lotniskach. Racjonalne zatem wydaje się rozwiązanie, które
powiąże pod tym względem oba systemy. Podróżni byliby zatem odprawiani i poddawani kontroli w chronionych strefach na stacjach początkowych HL, a następnie
kierowani bezpośrednio do samolotów. Otwarta pozostaje kwestia bagażu, który
mógłby być przewożony jako podręczny lub w specjalnych, oddzielnych kapsułach, dedykowanych do transportu takich przesyłek.
Centralny Port Komunikacyjny zostanie zlokalizowany w miejscowości Baranów w odległości około 40 kilometrów od Warszawy. Czasy przejazdu do takiego
miejsca, byłyby zatem zbliżone do wykazanych w tabeli 1. Osobnym problemem
pozostaje kwestia konstrukcji układów infrastruktury. Podobnie jak w przypadku
technologii Maglev, w systemie HL jednym z największych problemów technicznych jest kwestia „zwrotnic”, umożliwiających kierowanie kolejnych pojazdów
w różnych kierunkach.
Wynika stąd wniosek, że nie ma możliwości wykorzystania tych samych kapsuł
do obsługi przewozów pomiędzy stolicą a pozostałymi miastami z zatrzymaniem
na „stacji CPK”. Byłoby to zapewne skomplikowane technicznie, a ponadto oznaczałoby dla pasażerów podróżujących tylko poza miastami, znaczne wydłużenie
przejazdu.
Nie kontynuując dalej rozważań w tym zakresie, warto skoncentrować się na
zagadnieniu wielkości potoków obsługiwanych w CPK i możliwościach dowozu
podróżnych systemem transportu publicznego, w tym połączeniami Hyperloop.
Ruch pasażerów w portach lotniczych w ostatnich kilkunastu latach wzrasta
intensywnie, co pokazują dane przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Pasażerowie w portach lotniczych w Polsce
Rok

Ruch pasażerów w portach
[liczba osób]

Udział PL „Okęcie”
[%]

2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

10 914 071
20 547 661
21 765 871
23 677 411
25 061 160
27 102 061
30 488 433
34 104 178

53,9
44,0
43,6
42,0
42,5
42,7
41,5
40,3

Źródło: „Transport. Wyniki działalności”. Roczniki GUS 2006-2017

Jednocześnie, powyższe dane, wskazują na rosnącą rolę tzw. portów regionalnych, które rozbudowują stopniowo sieć połączeń międzynarodowych. Założenia
dotyczące CPK wskazują, że port ten obsługiwać będzie docelowo 40 – 45 milionów podróżnych rocznie i w znacznej mierze zastąpi porty regionalne. Tak znacząca liczba podróżnych oznacza, że CPK obsługiwać będzie 110 – 123 tysięcy
pasażerów na dobę.
Otwarte pozostaje pytanie, jaka część tych podróżnych obsługiwana będzie
w ruchu tranzytowym. Można jednak przyjąć, że ponad 100 tysięcy podróżnych
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na dobę, podróżować będzie do CPK z terenu całego kraju. Istnieje zatem konieczność zapewnienia ich dowozu i odwozu środkami transportu lądowego: koleją,
autobusami i samochodami osobowymi. Prognozy w tym zakresie w perspektywie
ponad 10-letniej są z pewnością obarczone ryzykiem niepewności, ale szacunkowe
obliczenia można poczynić wychodząc od obecnej sytuacji.
Jak wynika z danych Eurostatu6, obecna struktura rynku przewozu pasażerów transportem lądowym w Polsce jest następująca: samochody 78,7%, autobusy
14,1%, kolej 5,7% oraz metro i tramwaje 1,5%. Zakładając zatem, ze istniałaby
potrzeba obsługi średnio 110 tysięcy podróżnych na dobę, to proporcje poszczególnych środków transportu (z perspektywy obecnej sytuacji [4]) byłyby następujące:
– samochody osobowe około 87 tys. podróżnych, czyli przyjmując zapełnienie 2,5 osoby na pojazd – 35 tysięcy samochodów,
– autobusy 16 tysięcy pasażerów, czyli około 270 autobusów,
– kolej 7 tysięcy pasażerów, czyli 8-9 par pociągów.
Z powyższej analizy wynika, że należałoby przewidzieć znaczne zwiększenie
udziału transportu publicznego, a w szczególności kolei.
Zapewnienie warunków dojazdu i parkowania (w tym kilkudobowego) dla 35
tysięcy samochodów, jest bardzo dużym problemem. Dotyczy on zarówno fazy
inwestycyjnej, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem7 jedno (najmniejsze) dopuszczalne miejsce parkingowe, usytuowane pod kątem 90o w stosunku do jezdni
powinno mieć wymiary 4,50 x 2,30 m, a zatem zajmować powierzchnię 10,35 m2.
Licząc ponadto drogi dojazdowe, można przyjąć, że parking np. dla 10 tysięcy
pojazdów musiałby mieć około 1,3 tys. ha.
Oprócz samej powierzchni do parkowania problemem byłaby również konieczność dowozu podróżnych „transportem wewnętrznym” lotniska do bardzo rozległego parkingu. Ponadto znaczna część pasażerów samolotów przybywa z zagranicy, a zatem – pomijając marginalny wynajem samochodów – oczekuje na sprawny
transport publiczny.
Biorąc po uwagę przedstawione obliczenia, podobne problemy mogą być związane z budową odpowiednio dużego dworca autobusowego z odpowiednim zapleczem, na przykład miejscami postojowymi dla autobusów.
Transport kolejowy jest od wielu lat sprawdzonym elementem systemu obsługi
portów lotniczych. Nawet w układzie bardzo prostego układu torowego stacji lotniskowej, zdolność przepustowa kolei wielokrotnie przekracza inne środki transportu
naziemnego. Wśród podstawowych atutów takiego rozwiązania można wskazać:
– możliwą do osiągnięcia dużą częstotliwość połączeń, zarówno międzyaglomeracyjnych, jak i międzyregionalnych i regionalnych8,
– relatywnie krótki czas wsiadania i wysiadania z pociągu dużych potoków
podróżnych,
6 EU Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2016.
7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U.2002.12.116 -).
8 Połączenia aglomeracyjne – z uwagi na odległość CPK od Warszawy czy Łodzi mogłyby zapewne mieć
jedynie charakter uzupełniający.
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– bezpośrednią obsługę również bardziej oddalonych aglomeracji oraz mniejszych ośrodków,
– sprawne powiązania z innymi węzłami intermodalnymi.
Budowa nowych, dedykowanych do obsługi CPK odcinków linii kolejowych
jest zatem nieodzowna. Założenia w tym zakresie przyjęte w projekcie rządowym
CPK oraz programach rozwoju infrastruktury kolejowej są bardzo obiecujące
i oznaczają znaczne skrócenie obecnych czasów podróży do centrum Polski.
Odnosząc natomiast powyższe wyniki do perspektywicznego systemu Hyperloop trzeba stwierdzić, iż mógłby on spełniać ważne funkcje pomocnicze w obsłudze Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jednakże biorąc nawet pod uwagę
przykładowo trzy linie HL wybiegające z Baranowa, to pracując w realnych warunkach, obsługa potoków rzędu 110 tysięcy pasażerów, wymagałaby uruchamiania kapsuł z bardzo krótkimi czasami następstwa. Będzie to możliwe zapewne
dopiero w odleglejszej perspektywie.
5. Podsumowanie
Perspektywiczny środek transportu, jakim w przyszłości ma być Hyperloop,
stanowi niewątpliwie atrakcyjną ofertę w przewozach międzyaglomeracyjnych.
Brak dokładnych danych o szczegółowych rozwiązaniach technologicznych, sprowadza dyskusję na temat jego wykorzystania do bardzo wstępnych obliczeń.
Z punktu widzenia organizacji przewozów międzyaglomeracyjnych w skali
całego kraju, a także połączeń międzynarodowych, należy podkreślić bardzo ograniczoną dostępność geograficzną takiego środka transportu. Biorąc pod uwagę
relatywnie rozległe tereny niezbędne do budowy stacji końcowych, realne wydaje
się założenie, że musiałyby one znaleźć się poza centrami aglomeracji jako element
węzłów intermodalnych. Konieczny byłby zatem system wiążący HL z innymi,
„tradycyjnymi” środkami transportu publicznego oraz – zapewne w ograniczonym zakresie – z motoryzacją indywidualną. Dotyczy to przewozów zarówno do
centrów aglomeracji, jak i do całych okolicznych regionów. Sens takiego systemu
wzrasta oczywiście, jeśli odnosi się do szczególne długich relacji HL.
Za bardzo interesującą uznać trzeba ponadto możliwość zastosowania systemu HL do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podstawowym,
wskazywanym uprzednio problemem jest w tym zakresie brak ostatecznej, sprawdzonej technologii HL. CPK powstanie zapewne w perspektywie około 10 lat.
Nawet zastosowanie do obsługi dużych potoków podróżnych, sprawdzonych technologii transportu naziemnego (kolej, drogi) jest znacznym wyzwaniem.
Uwzględniając zalety systemu HL warto jednocześnie przewidzieć jego udział
w – być może nieco odleglejszej – perspektywie do obsługi CPK. Trudno jest natomiast obecnie przesądzić o sposobie powiązania HL z CPK w wymiarze projektowym, w ten sposób, aby w przyszłości zapewnić najbardziej dogodne rozwiązanie
funkcjonalne.
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Niewątpliwie warto jednak badać i rozwijać technologię Hyperloop. Instytut
Kolejnictwa przewiduje zaangażowanie swoich specjalistów (z różnych dziedzin)
w tych projektach, oraz – na mocy podpisanych porozumień – udostępnienie
Okręgu Badawczego w Żmigrodzie do budowy testowego odcinka.
W artykule skoncentrowano się na zastosowaniu technologii HL do przewozów pasażerskich, w tym bagażu i drobnych przesyłek. Prowadzone na świecie –
w tym także w Polsce – prace rozwojowe, zakładają również transport ładunków,
głównie w kontenerach. Instalacja testowej tuby w Żmigrodzie musi uwzględniać
oba rodzaje przewozów. Biorąc pod uwagę znaczący potencjał badawczy polskich
instytutów i uczelni, istnieje szansa, że nasz udział w rozwoju nowej technologii
będzie znaczący i przyczyni się do wzrostu innowacyjności krajowej gospodarki.
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RAILWAY INFRASTRUCTURE FOR PEOPLE
WITH REDUCED MOBILITY
Summary. The comparison of the Technical Specifications for Interoperability and the current Ipi-1 national regulations issued in 2017, in the field of their
divergent positions in the design of railway infrastructure, adapted to the needs
of people with reduced mobility has been presented in the paper. The parameters
for assessing platforms compliance with interoperability requirements that are not
consistent and which may be difficult while designing upgraded platforms have
been selected and described. Experiences related to potential errors in poor interpretation of the provisions on interoperability issues of platforms have been also
presented.
Keywords. Technical Specifications for Interoperability, people with reduced
mobility, accessibility, platform
Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Sabina Puławska-Obiedowska

IMPORTANCE OF THE SERVICE OFFER IN SHAPING
OF PASSENGER DEMAND: A CASE STUDY
OF AGGLOMERATION RAILWAY LINE KRAKÓW
GŁÓWNY – MIECHOW
Summary. Railway agglomeration services are a part of an urban transport
system, which ensures travel time not exposed to changing of road conditions,
particularly during the peak hours. The service should supply convenient, fast
and reliable connections between suburbs and satellite towns and centre of the
agglomeration. In line with this requirements, railway agglomeration is becoming
one of the solutions to improve traffic conditions in urban areas. An example of
such a solution could be the case of the Krakow - Miechow agglomeration line,
which has been discussed in this article. The article presents the comparative characteristics of the connection functioning in 2014 and two years later, when the
line was incorporated into the agglomeration railway system (SKA). The analysis
of the size of the passenger flow in relation to the delivered transport offer has
been also conducted. On the basis of the analysis, it is possible to draw conclusions
about the impact of improving the quality of the travel offer (shorter travel times,
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greater regularity and frequency of train travel, higher travel comfort, greater
ticket availability and information, lower ticket prices) on over 60% increase in
passenger traffic.
Keywords: agglomeration railway, regional transport, agglomeration transport, transport supply
Michał Czaska, Radosław Mazurkiewicz

CONCEPT OF RAIL TRANSPORT DEVELOPMENT
IN THE TATRA REGION
Summary. The Tatra mountains are the most visited mountains in Poland.
The Tatra County located at the foot of these mountains, faces serious communication problems. Taking into account travels of permanent residents of the county
and visitors, it is estimated that their total annual number exceeds 4 million. The
state of collective transport in the county in historical and contemporary terms,
operators using primarily low-cost and less comfortable buses have been described
in the article. A proposal to create a tourist system for the railroad connecting the
central parts of Zakopane and Bukowina Tatrzańska with most of the starting points for hiking trails in the Tatras has been made. The main technical assumptions
for such a railway have been presented. The concept has been supported by several
examples of functioning foreign solutions
Keywords. narrow gauge railway, tourist rail, Tatra railways, Tatra county,
Zakopane
Ignacy Góra

MODERN TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT
SYSTEMS IN RAILWAY TRANSPORT
– ERTMS IN POLAND
Summary. Modern technologies evaluated by the prism of implementing the
European Rail Traffic Management System (ERTMS) in Poland, consisting of the
European Train Control System (ETCS) and the GSM-R voice-rail radio have been
described in the paper. Construction of interoperable rail infrastructure in the context of European requirements. The experiences of the President of the Polish
Office of Rail Transportation (UTK) in the field of the implementation of investments during the EU’s first financial perspective. Analysis of the current conditions, disadvantages and advantages of the ERTMS system. Coexistence on the
Polish rail network of Class B (SHP) and A (ERTMS) systems. Key challenges in
the field of equipment for ERTMS base and comprehensive network in the coming
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years. Principles of equipping railway vehicles with ERTMS system. Evaluation of
ERTMS functioning in the context of the competence of the UTK President.
Keywords. ERTMS, ETCS, base network, interoperability, UTK President
Anna Kalisiak, Ireneusz Sitek, Piotr Tomczuk

COMPARATIVE ANALYSIS AND ASSESSMENT
OF THE MONITOR DISPLAY FOR THE SELECTED
STATION OF MANAGEMENT AND RAIL TRAFFIC
CONTROL SYSTEM IN TERMS OF ERGONOMIC
Summary. An attempt to perform a comparative analysis and evaluation of
visualization components at a selected, real control and traffic control station operated by on-call traffic using an electronic desktop, in an ergonomic setting have
been undertaken in this article. Own study was carried out on the real system,
rendering the image according to PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. The analysis
was monitored by displaying the interface to the control and traffic control system of several companies producing for the needs of PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. The results of the research and the conclusions drawn from them confirm the
attainment of the accepted research objectives and have been the basis for further
analysis of the topic addressed in the article.
Keywords: analysis, ergonomics, interface, steering and traffic management,
visualization
Maciej Kaczorek

PUBLIC FINANCING OF RAILWAY INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT AS AN INSTRUMENT
FOR RAIL TRANSPORT DEVELOPMENT
Summary. The article describes the issues of financing, not investment, but
cost of rail infrastructure management and the possibilities of using finance as an
instrument used by state or local government to influence on the expected shape
of the service market. The differences in the models of functioning not only the
infrastructure managers and but railway companies depending on the current legal and strategic conditions and the historical context have been described in the
paper. The characteristic tasks performed by the manager and the scale of his
activities in the models have been stressed. On the one hand the attention has
been drawn to differences in the allocation of management tasks in rail and road
infrastructure and on the other hand the systemic problems in the financing of
regional railway infrastructure have been described. The issue of the close relation-

212

STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW

ship between the size of public funding and fees for the access to infrastructure
has been discussed. Possible and applicable mechanisms allowing government administrations and local government units to effectively influence on the direction
of railway infrastructure development and, consequently, the shape of the services
market have been pointed out.
Keywords. financing of railway infrastructure, models of railway companies’
operation
Emilia Koper, Andrzej Kochan

INTERFACES CERTIFICATION PROCES CONSIDERING
LEGAL REGULATIONS
Summary. This article presents the issue of interfaces certification in the light
of the applicable legal regulations on the example of interfaces related to the control-command and signalling subsystem - track-side equipment. In this study, the
control-command subsystem and its interfaces are located in the railway system.
Formal issues related to the certification of interfaces and the legal basis for the
process implementation are presented. For the purpose of the article, a distinction
between the certification of interfaces under type-certification and type conformity and certification of interfaces in the context of interoperability has been made.
The genesis, requirements, scope of tests and inspections, competences of certification bodies and cases of lack of precise guidelines noted in normative documents
are discussed. The amendments and additions to the available legislation are also
proposed.
Keywords: interfaces, certification, control-command and signalling subsystem
Emilia Koper, Andrzej Kochan

FORMAL ASPECTS OF RAILWAY SIGNAL LENS
Summary. The article concerns the formal aspects of signal lens used in railway
signals. The basic information about signal lens which is used on Polish railway
network has been presented. Current formal-law conditions concerning signal lens
have been outlined in relation to railway device certification and verification of
the fulfilment of essential requirements for control command subsystem – track-side. Differences between requirements for signal lens in the standard being in
force and requirements of the one and only producer in country have been pointed
out. The analysis and assessment of these differences have been made. Aspects
demanding consideration and rearrangement in the future have been indicated by
article’s authors.
Keywords: signal lens, rail traffic control device certification, interoperability
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Magdalena Kycko, Wiesław Zabłocki

METHODOLOGICAL BASIS FOR RISK ASSESSMENT OF
RAILWAY INVESTMENTS
Summary. The risk factor is a fundamental factor in the investment process,
particularly with regard to rail traffic control systems. Considering investment
risks, it is indispensable to define the notion of an irrational risk factor. In investment processes, risk means the possibility of incurring losses or failing to achieve
the intended purpose. Taking any investment decision is risky. Therefore, it is
necessary to assess the amount of risk involved with the investment process. There
are many methods of risk assessment, risk minimization is bound with the choice
of methods of designing rail traffic control systems. According to EN 50126 standard, RAMS approach should be used. The development of investment projects in
RAMS does not solve problems of risk assessment. For this purpose, multi-criterial
approach to solving the problem becomes a helpful method. An example of the
application of a method for risk assessment have been provided in the publication.
Keywords: railway investments, risk, risk assessment methods
Andrzej Massel

CURRENT CONDITIONS OF HIGH-SPEED RAIL
DEVELOPMENT IN POLAND
Summary. The measures implemented in Central and Eastern European countries related to the modernization of existing lines within the TEN-T network,
in line with the guidelines published in Regulation (EC) No 1315/2013 of the
European Parliament and of the Council have been presented in this article. Some
of the main railway lines in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary
have been modernized up to 160 km/h, and the trains reach speeds of 200 km/h
on the Central Railway. The plans to build new high-speed lines in these countries have been made. These lines will have significant internal and international
significance.
Keywords. high speed rail, modernization, TEN-T network
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Jędrzej Napieralski, Michał Makulski

EC DECLARATIONS OF CONFORMITY
OR SUITABILITY FOR USE FOR INTEROPERABILITY
CONSTITUENTS ON THE BASIS OF THE TSI
„INFRASTRUCTURE” 1299/2014
Summary. The current Commission regulation (EU) No 1299/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the
‘infrastructure’ subsystem of the rail system in the European Union (Official Journal of European Union L 326 12.12.2014, p. 1) has been applied from 1st January
2015. The procedure dedicated to interoperability constituents, introduced by this
act, is also probably one of the most noticeable aspects of implementing interoperability in Poland. This article, referring to the basic regulations in this area, also
draws attention to these interpretative issues concerning interoperability constituents, which are significant in the process of authorisation for placing in service of
structural subsystem.
Keywords: interoperability constituents, interoperability, conformity assessment
Jędrzej Napieralski, Marcin Nowicki

PRACTICAL ASPECTS AND FORMAL REQUIREMENTS
FOR AUTHORISATION TO PLACE INTO SERVICE OF
STRUCTURAL SUBSYSTEMS
Summary. Proceedings conducted under Art. 25e of the Act of 28 March 2003
on rail transport (consolidated text Dz. U. of 2016, item 1727), concerning the
authorisations for the placing in service of structural subsystems, are the last stage
of the investment process. In this context, the effective implementation of this
procedure, completed with a positive administrative decision, is very important
for investors, especially when they are also responsible for obtaining the necessary
permits and administrative approvals. The practical aspects of formulating applications, which ensure their smooth and efficient completion have been focused in
this article.
Keywords: interoperability, EC verification, authorisations for the placing in
service of structural subsystems
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Michał Nowak, Anton Pashkevich, Mirosław Koterbicki

QUALITY OF PASSENGER RAILWAY TRANSPORTATION
ON THE KRAKOW - TARNÓW ROUTE IN OPINIONS
OF PASSENGERS
Summary. Following a long period of decline, rail transport in Poland starts
again to play an increasingly important role. The normal consequence in such
situation is the rising popularity of rail transportation, especially, on some routes.
Nowadays, the establishment of connections between origin and destination is not
enough for passengers – the high quality of transport service taking into account
a large amount of criterion starts to enter into the main picture. The aim of this
article was to analyze the rail transport quality by using opinions of passengers.
Two elements were taken into account: crowding of train carriages and survey
conducted among traveled passengers. The presented analysis covered all lines,
which operate on the route Krakow Glowny – Tarnow – Krakow Glowny.
Keywords. agglomeration railway, quality of railway transport, trip comfort
Kazimierz Towpik

TRENDS OF RAIL TRANSPORT DEVELOPMENT
IN CITIES
Summary. In the article, rail transport systems in cities has been characterized. Directions of changes have been discussed and the possibilities of using
railway and tram and railway systems in the city’s transport service have been
discussed. Changes in the functions of railway stations and the importance of their
connection to airports have been also presented
Keywords. rail transport in cities, railway and tram systems, railway passenger
transport
Paweł Wontorski, Andrzej Kochan

DESIGNING OF DECENTRALISED STRUCTURES
OF COMPUTER SYSTEMS
FOR RAILWAY TRAFFIC CONTROL
Summary. The article presents the concept of designing decentralized computer structures of railway traffic control systems (rtc). While formulation of the assumptions, the practical aspects of the design and installation of srk devices have
been used. The approach was based on the aggregation of internal devices rtc to
autonomous units of internal devices as a special type of distribution points (nodes)
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of devices and connections. This is an alternative approach to traditional, model-based, full centralization. The structure of devices and connections was characterized
by selected properties (number and distribution of nodes, degree of centralization,
network topology), and then defined by graph, where vertices are the distribution
points and the edges - connections. Three main directions of sub-optimization of the
model have been pointed out: cost, reliability and availability of the system.
Keywords: rail traffic control, decentralization, graphs, sub-optimization
Paweł Wontorski, Andrzej Kochan, Angelika Więsek

STUDY ON TIME-CONSUMPTION OF DESIGNING
OF RAILWAY TRAFFIC CONTROL DEVICES
Summary. This paper was created as a summary of time-consumption research
on the designing of railway traffic control devices under the real-world conditions
of the design office. The research was aimed at demonstrating the difference between designing without and using automation. In addition, analysis of the factors
influencing the design process has been identified, steps have been identified to
improve efficiency, and opportunities and rationale for the introduction of automation into the design phases have been explored. Conclusions persuade further
development of automation and will then serve to prioritize the implementation
of appropriate methods and tools. As a result of the analyse, the concepts of the
automation efficiency index and the design time ratio were introduced. Knowing
the value of the indicators and skilful use of them will help to improve the time
management and resources of the project unit.
Keywords: automation, rail traffic control, designing, time-consumption
Andrzej Żurkowski

DEVELOPMENT OF HYPERLOOP TECHNOLOGY
IN POLAND – APPLICATIONS IN PASSENGER TRANSPORT
Summary. HyperLoop (HL) technology has been developed extensively in the
US since 2013. Poland is one of several countries in the world that is also interested in development and implementation of this technology. In connection with
the project of the construction of the Central Transportation Port, it is assumed
that some of the visitors will be transported by this system in the future. The
article analyses the basic technical and organizational aspects related to the implementation of HL for passenger transport. An initial assessment of the transport
capacity for such a system and its prospective market share has been also made
using the author’s experience in travel modelling and traffic forecasting.
Keywords: passenger transport, new technologies, hyperloop.

REFERATY
WYGŁOSZONE NA KONFERENCJI

Nr 2(113)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2017

METODY AKCEPTACJI RYZYKA
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM1
Magdalena Garlikowska

Piotr Gondek

dr, Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275
Warszawa, tel. 22 47 31 056, mgarlikowska@ikolej.pl

mgr inż., Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04275 Warszawa, tel. 22 47 31 535, pgondek@ikolej.pl

Streszczenie. W artykule poruszono kwestie bezpieczeństwa kolejowego według aktualnie
obowiązującego podejścia wprowadzającego filozofię opartą o identyfikację potencjalnych zagrożeń,
ich przewidywanie i minimalizowanie ich skutków. Zaprezentowano metody akceptacji ryzyka,
wynikającego z wprowadzania do systemu kolejowego zmiany znaczącej o charakterze technicznym, eksploatacyjnym lub organizacyjnym. Omówiono techniki wyceny i oceny ryzyka stosowane
na europejskim rynku kolejowym.
Słowa kluczowe: ryzyko, zagrożenie, akceptacja ryzyka, wycena ryzyka, ocena ryzyka

1. Wstęp
Bezpieczeństwo zgodnie z prawem wspólnotowym to brak niedopuszczalnego
ryzyka, czyli brak zagrożeń. Nowe podejście do tego zagadnienia wymaga zarządzania bezpieczeństwem, które obejmuje po pierwsze zarządzanie ryzykiem, a po
drugie – monitorowanie bezpieczeństwa. Na zarządzanie ryzykiem składają się takie elementy, jak: planowe stosowanie polityki i procedur w zakresie analizy ryzyka, wycena ryzyka, rejestrowanie zagrożeń przez zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych. Natomiast monitorowanie bezpieczeństwa to planowe
stosowanie przez te podmioty strategii, priorytetów i planów zarządczych w celu
utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Potwierdzenie kompletności
tych elementów i nadzór nad nimi leży w kompetencjach Narodowego Organu ds.
Bezpieczeństwa (NSO), czyli w Polsce - Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).
Z uwagi na fakt, że system kolejowy podlega zmianom, zarządcy i przewoźnicy
zostali zobowiązani do analizy tych zmian oraz do akceptowalności ryzyka.
2. Analiza i wycena ryzyka
Zgodnie z przepisami prawa unijnego ryzyko oznacza częstotliwość wypadków
i incydentów prowadzących do szkody (spowodowanej zagrożeniem) oraz stopień
1 Wkład autorów w publikację: Garlikowska M. – 50%, Gondek P. – 50%
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powagi tej szkody. W przypadku, kiedy ryzyko zostanie określone jako nieakceptowalne, to stan taki nazywamy zagrożeniem, które może prowadzić do wypadku [5].
Do wypadków zaliczamy: kolizje pociągów, wykolejenia pociągów, wypadki na
przejazdach kolejowych, wypadki z udziałem osób nielegalnie przebywających na
terenie kolejowym, wypadki przy wskakiwaniu/wyskakiwaniu z jadącego pociągu,
pożary taboru kolejowego oraz wypadki związane z transportem ładunków niebezpiecznych [2]. Konsekwencje wypadków można ocenić analizując takie aspekty, jak:
– skala przypadków śmiertelnych oraz obrażeń poniesionych podczas wypadku, które wymagają hospitalizacji poszkodowanych przez okres czasu dłuższy niż doba,
– koszty szkód spowodowanych w środowisku, taborze i infrastrukturze,
– koszty opóźnień pociągów spowodowanych wypadkiem.
Zarządcy infrastruktury i przewoźnicy są zobowiązani do monitorowania ryzyka w swojej działalności oraz związanych z nim zagrożeń. Oznacza to przeprowadzanie analizy zmian wprowadzanych do systemu kolejowego (znaczące czy nieznaczące), prowadzenie rejestrów zagrożeń (obejmujących zagrożenia wynikające
z działalności własnej oraz powierzonej innym podmiotom, np. w zakresie utrzymania infrastruktury czy taboru) i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, a wszystko to z wykorzystaniem wszelkich dostępnych informacji. Następnie
zidentyfikowane ryzyka, czyli potencjalne zagrożenia, muszą zostać wycenione.
Wycena ta polega na analizie oraz ustaleniu, czy ryzyko mieści się w dopuszczalnym zakresie.
Zmiana, która nie ma wpływu na bezpieczeństwo, nie pociąga za sobą konieczności stosowania procesu zarządzania ryzykiem. Natomiast w przypadku, kiedy
planowana zmiana ma wpływ na bezpieczeństwo, podmiot wprowadzający daną
zmianę decyduje, kierując się fachowym osądem, czy zmiana jest znacząca. Podejmując taką decyzję należy, stosując przepisy Rozporządzenia nr 402/2013 w sprawie oceny i wyceny ryzyka, uwzględnić następujące kryteria [5]:
a) skutek awarii – potencjalnie najpoważniejszy, ale wiarygodny skutek awarii
ocenianego systemu (najgorszy scenariusz w przypadku awarii);
b) innowacyjność – dotyczy zarówno całej branży kolejowej, jak i organizacji
wprowadzającej daną zmianę;
c) złożoność zmiany – skala zróżnicowania elementów składających się na system i relacji między nimi;
d) monitoring – zdolność lub jej brak do monitorowania wprowadzonej zmiany podczas całego cyklu życia systemu i dokonywania interwencji;
e) odwracalność zmiany – zdolność bądź niezdolność powrotu do systemu
sprzed wprowadzonej zmiany;
f) dodatkowość – uwzględnienie wszystkich przeprowadzonych ostatnio
zmian w ocenianym systemie, związanych z bezpieczeństwem, zakwalifikowanych jako nieznaczące.
W przypadku, kiedy oceniana zmiana zostanie uznana za znaczącą, konieczna
jest analiza ryzyka pod kątem jego akceptowalności.
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3. Metody akceptacji ryzyka
Wszystkie zmiany, niezależnie od ich charakteru (techniczne, eksploatacyjne,
organizacyjne) i podsystemu kolejowego (strukturalny czy funkcjonalny) muszą
być poddane procesowi wyceny ryzyka. W ramach tego procesu należy zbadać poziom danego ryzyka, by móc określić czy jest on dopuszczalny i na tyle niski, że nie
trzeba podejmować żadnych natychmiastowych działań w celu jego zredukowania.
Oceny akceptowalności ryzyka dokonuje się trzema metodami:
1) Poprzez weryfikację stosowania kodeksów postępowania
Kodeks postępowania to spisany zbiór zasad, które mogą być wykorzystywane
do nadzorowania określonego zagrożenia (zagrożeń), pod warunkiem ich
prawidłowego stosowania [5]. Kodeksy takie muszą spełniać następujące
warunki:
– być powszechnie uznane w branży kolejowej, w przeciwnym wypadku
należy uzasadnić ich wybór tak, aby był on akceptowalny dla jednostki
oceniającej,
– być istotne z punktu widzenia nadzoru nad rozważanymi w danym systemie zagrożeniami,
– być publicznie dostępne dla wszystkich podmiotów, które chcą z nich
korzystać.
Mogą to być dokumenty, którymi posługują się uczestnicy rynku kolejowego: standardy, regulaminy, procedury, instrukcje.
Przykłady kodeksów postępowania:
– rozporządzenia i decyzje Komisji Europejskiej dot. Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) oraz inne przepisy międzynarodowe jak
karty UIC czy RID (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych),
– krajowe specyfikacje techniczne i dokumenty normalizacyjne, których
zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dot. interoperacyjności systemu kolei,
– instrukcje wewnętrzne np. o: utrzymaniu podtorza kolejowego, dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów, oględzinach, badaniach
technicznych i utrzymaniu rozjazdów, utrzymaniu kolejowych obiektów
inżynieryjnych,
– Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych oraz
dla kolejowych obiektów inżynieryjnych.
2) Poprzez porównanie do systemu odniesienia, czyli do systemu:
– eksploatowanego w podobnych warunkach eksploatacyjnych i środowiskowych, jak system oceniany,
– posiadającego podobne funkcje i interfejsy, jak system oceniany,
– który sprawdził się już w praktyce, jako system o dopuszczalnym poziomie bezpieczeństwa i który również obecnie spełniłby warunki wymagane do jego zatwierdzenia.
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Rys. 1. Badanie dopuszczalności ryzyka
Źródło: [5]

W przypadku drogi kolejowej przykładem może to być odniesienie do danego rozwiązania technicznego, eksploatacyjnego, organizacyjnego funkcjonującego oraz sprawdzonego w praktyce jako bezpieczny w użytkowaniu u innego zarządcy infrastruktury. W przypadku systemu kolei dużych
prędkości systemami odniesienia będą systemy kolei KDP, funkcjonujące od
wielu lat bezpiecznie w innych krajach.
3) Szacowanie i wycena jawnego ryzyka
Zasada ta polega na analizowaniu ryzyka zdefiniowanego jako kombinacja częstotliwości występowania zdarzenia kolejowego prowadzącego do
szkody, spowodowanej danym zagrożeniem oraz stopnia powagi tej szkody
[5]. Stosuje się ją w przypadkach nowatorskich technicznie rozwiązań, do
których nie można zastosować dwóch poprzednich metod. Wykorzystuje
się tu ilościowe i jakościowe (lub kombinację obydwu) szacowanie ryzyka
i wynikających z niego zagrożeń, z uwzględnieniem istniejących środków
bezpieczeństwa. Wybór zależy zazwyczaj od dostępności informacji i danych
dotyczących analizowanych zagrożeń.
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Bez względu na przyjętą metodologię szacowania jawnego ryzyka, proces
analizy powinien zawierać następujące elementy [3]:
– identyfikację zagrożeń, mogących spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia pasażerów, pracowników czy osób trzecich, narażonych bezpośrednio lub pośrednio na zagrożenia wynikające z wprowadzenia rozpatrywanej zmian,
– identyfikację czynników lub elementów zmienianego systemu, które
mogą wpłynąć na powstanie zagrożenia (zagrożeń), np. awarie, błędy
ludzkie, warunki środowiskowe czy eksploatacyjne,
– oszacowanie częstotliwości i skutków występowania każdego zagrożenia,
– oszacowanie ryzyka związanego z każdym zidentyfikowanym zagrożeniem,
– zidentyfikowanie środków kontroli ryzyka zapewniających ryzyko na
poziomie akceptowalnym,
– rzetelne i wyczerpujące udokumentowanie przyjętej metodologii, wykorzystanych danych i szacunków, przyjętych założeń, przeprowadzonych
analiz.
4. Metody i techniki wyceny i oceny ryzyka
Wspólna metoda oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka nie
narzuca wnioskodawcy zastosowania konkretnej metody czy techniki analizy ryzyka, przeprowadzanej w celu identyfikacji potencjalnych uszkodzeń systemu,
ustalenia przyczyn ich wystąpienia i oszacowania ich skutków. Do identyfikacji
zagrożeń w obszarze kolejnictwa wykorzystywane są różne metody i techniki –
ilościowe i jakościowe.
Mogą to być listy kontrolne, których istota polega na odpowiedziach na pytania dot. różnych obszarów analizowanego zagadnienia. Ułatwia to poznanie pewnych problemów, które następnie szczegółowo się analizuje. Pytań tych jest bardzo
dużo, może ich być nawet kilkaset, a dzięki udzielanym odpowiedziom można
uniknąć pominięcia wielu ważnych szczegółów. Inną metodą jest analiza awaryjności, polegająca na określaniu wszystkich możliwych zagrożeń i typów wypadków,
które już się wydarzyły. Analizuje się jednocześnie przyczyny, które doprowadziły
do tych wypadków [1].
Metodą twórczego rozwiązywania problemów jest burza mózgów, przydatna
np. przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem lub systemu jakości.
Charakteryzuje się pracą zespołową, polegającą na przeprowadzeniu tzw. sesji pomysłowości, podczas której wypracowywane są pomysły rozwiązań rozpatrywanego problemu. W zespole takim powinny się znaleźć osoby w różnym wieku,
różnej płci i zajmujące różne stanowiska, ale nie w relacji przełożony-podwładny.
Część osób powinna być niezwiązana z dziedziną, której dotyczy problem, co bę-
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dzie sprzyjało pojawianiu się niekonwencjonalnych pomysłów. Następnie zespół
ekspertów ocenia wypracowane pomysły.
Opartą na metodzie burzy mózgów jest metoda analizy ryzyka SWIFT (What
– If? Co – gdy?). Polega na zadawaniu pytań „Co się stanie, gdy...” zespołowi analizującemu dany system, w celu identyfikacji potencjalnych odchyleń od założeń
i procedur związanych z rozpatrywanym systemem.
Liczną grupą metod ułatwiających identyfikację zagrożeń są metody analityczne, a wśród nich najbardziej popularne to metody drzew FTA (Fault Tree Analysis)
- Analiza drzewa błędów) i ETA (Analiza drzewa zdarzeń). Pokazują one logiczną zależność między uszkodzeniami badanego obiektu, błędami ludzkimi i przyczynami
zewnętrznymi a prawdopodobieństwem wystąpienia wypadku.
Metodą matrycową jakościowego oszacowania ryzyka jest metoda PHA – Wstępna Analiza Zagrożeń. Polega ona na określeniu granic obiektu, dla którego wykonywana jest ocena ryzyka, sporządzeniu listy zidentyfikowanych zagrożeń oraz
oszacowaniu ryzyka, czyli określeniu możliwych strat i prawdopodobieństwa wystąpienia szkód. Dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia szacuje się wg odpowiedniej skali stopień szkód (np. znikome urazy i lekkie szkody; lekko ranni
i wymierne szkody, ciężko ranni i znaczne szkody) i prawdopodobieństwa (np. bardzo nieprawdopodobne, zdarzenia raz na 10 lat, zdarzenia raz w roku, miesiącu,
tygodniu itd.). następnie wyznacza się poziom ryzyka przy użyciu odpowiedniej
matrycy.
Analiza HAZOP (Hazard and Operability Study) – Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych ma na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń (awarii) i innych
strat (np. produkcyjnych) spowodowanych odchyleniami od założonych warunków operacyjnych systemu. Najczęściej wykonywana na etapie projektowania
i wdrażania nowych procesów i systemów w przedsiębiorstwie, ale można ją też
wykorzystywać do identyfikacji zagrożeń w już istniejących procesach, zwłaszcza
w obszarach wysokiego ryzyka (systemy mechaniczne czy elektroniczne, oprogramowania). Metoda ta ma wysoką efektywność, ponieważ grupa ekspertów dokonuje dokładnego i metodycznego przeglądu całego systemu, dogłębnie analizując
problem i określając zdarzenia mogące wywołać ryzyko oraz działania zapobiegające powstawaniu ryzyka.
Najbardziej rozpowszechnioną metodą wyceny ryzyka w sektorze kolejowym
w Polsce jest FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Polega ona na przypisaniu
do każdego zagrożenia ujętego w Rejestrze zagrożeń liczby ryzyka R, która jest
iloczynem trzech czynników:
– prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia P,
– potencjalnych skutków zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia S,
– prawdopodobieństwa wykrycia danego zagrożenia W.
Parametry P, S, W, dobiera się na podstawie kryteriów wyceny ryzyka, które
są określane w sposób ilościowy i jakościowy. Kryteria ilościowe stosowane są
w przypadku istnienia odpowiednich statystyk dotyczących zagrożeń. W przypadku kryteriów jakościowych parametry P, S, W, dobiera się w oparciu o do-
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świadczenie i wiedzę ekspercką osób wyceniających ryzyko, a także w oparciu
o istniejące normy takie jak EN 50126, EN 50129 na podstawie określeń słownych. Przykładowo w przypadku skutków S będą to określenia: nieistotne, małe,
średnie, duże, katastrofalne. W przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia
zdarzenia - bardzo rzadkie, rzadkie, możliwe, prawdopodobne, bardzo prawdopodobne.
Obliczony parametr R, charakteryzujący poziom każdego poszczególnego zidentyfikowanego ryzyka, porównuje się z przyjętymi kryteriami i dokonuje się
wyceny ryzyka:
– ryzyko minimalne i małe (dopuszczalne) R <= 9; nie ma ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa, więc nie należy reagować;
– ryzyko średnie (tolerowalne) 20 < R <= 27; należy podjąć odpowiednie
działania zapobiegawcze w celu uniknięcia wystąpienia potencjalnego zagrożenia;
– ryzyko duże (niedopuszczalne) R > 28; zagrożenie krytyczne, istotnie zagrażające bezpieczeństwu systemu, należy zatem niezwłocznie podjąć odpowiednie środki kontroli procesu w celu wyeliminowanie zagrożenia lub
usunięcia jego skutków.

Rys. 2. Matryca ryzyka [4]

Trzeba jednak podkreślić, że wszystkie analizy ryzyka dokonywane w obszarze
transportu kolejowego są niepewne, tzn. żadna z nich nie daje stu procentowej
gwarancji uniknięcia ryzyka.
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5. Podsumowanie
W dobie szczególnego zainteresowania bezpieczeństwem, pojęcie ryzyka odgrywa szczególnie istotną rolę. Dotyczy to wszystkich uczestników rynku kolejowego, wdrażanych przez nich systemów zarządzania: bezpieczeństwem, utrzymaniem, jakości czy ryzykiem oraz wszelkich prowadzonych strategii.
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem jest dziedziną skomplikowaną. Nie ma
szczegółowych wytycznych odnośnie jej prowadzenia. Na pewno jest niezbędna
przy podejmowaniu decyzji o wdrażaniu różnego rodzaju systemów kolejowych do
eksploatacji. Podmioty mają do dyspozycji różne metody i techniki wyceny i oceny
ryzyka.
Zobowiązanie podmiotów do stosowania zarządzania ryzykiem może się przyczynić do uporządkowania stosowanych w transporcie kolejowym środków bezpieczeństwa koniecznych dla minimalizacji częstotliwości i skutków występowania
zagrożeń.
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Streszczenie. W referacie przedstawiono obowiązujące zasady organizacyjne i techniczne
w zakresie Obsługi Technicznej Przekaźników w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaprezentowano również sposób nadzoru nad jakością wykonywanych prac w oparciu o systematykę i obowiązujące uregulowania prawne. Na zakończenie podzielono się wizją rozwoju tej dziedziny.
Słowa kluczowe: przekaźnik srk, obsługa techniczna przekaźników, srk, sterowanie ruchem kolejowym, OTP, legalizacja przekaźników.

1. Wstęp
Współczesna technika sterowania ruchem kolejowym (srk) wykorzystuje technologię przekaźnikową do realizacji podstawowych funkcji i oparta jest na urządzeniach różnej generacji, począwszy od urządzeń mechanicznych a skończywszy
na współcześnie implementowanych przekaźnikowo-komputerowych i komputerowych. Przez dziesięciolecia przekaźniki przeznaczone do urządzeń srk na skutek zmian wymagań podyktowanych rozwojem systemów, podlegały zmianom
konstrukcyjnym i technologicznym. Powstały dziesiątki odmian przekaźników
dedykowanych do realizacji wyrafinowanych zadań. Pewność ich działania stała się
podstawowym czynnikiem przekładającym się na niezawodność systemów srk i w
konsekwencji zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
Potocznie można powiedzieć, że przekaźnik to element elektryczny, który służy
do tworzenia obwodów elektrycznych pod wpływem działania energii elektrycznej,
powoduje on zamykanie, otwieranie lub przełączanie sterowanych obwodów elektrycznych. Przekaźniki umożliwiają powiązanie obwodów o różnych poziomach
napięć oraz tworzą zależności pomiędzy obwodami. Stanowią jeden z najbardziej
rozpowszechnionych elementów elektrycznych w urządzeniach srk stosowanych
1
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w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a także u innych zarządców infrastruktury
bądź bocznic. Występują w newralgicznych dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego
obwodach: kontroli niezajętości torów i rozjazdów, blokady liniowej i kontroli położenia zwrotnic. Jak we wszystkich eksploatowanych urządzeniach, tak i w przypadku przekaźników istnieje konieczność wykonywania okresowych przeglądów,
w ramach których dokonuje się regulacji, a następnie sprawdzenia poprawności
działania. Obecnie zabiegi te określane są jako obsługa techniczna przekaźników
(OTP). Permanentne dążenie do ciągłego podnoszenia poziomu jakości wykonywanych zabiegów obsługi technicznej legło u podstaw decyzji Spółki o centralizacji
tych zabiegów, w ramach jednej jednostki organizacyjnej. W roku 2014 w ramach
działań organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonano centralizacji 26 punktów OTP działających w 18 Zakładach Linii Kolejowych w ramach
jednej jednostki organizacyjnej. Centrum Diagnostyki stało się jednostką wykonawczą w zakresie OTP, realizującą obsługę przekaźników w systemie własnym,
w kolejowych punktach i zleconym w firmach zewnętrznych. W celu zapewnienia
wysokiej jakości wykonywanych usług wprowadzono własną certyfikację punktów
i autoryzację pracowników, opartą o System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).
2. Podział przekaźników
W urządzeniach srk eksploatowanych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. stosuje się przekaźniki typu zamkniętego: JRV, JRY,
JRK, RK, JRB, JRC, JRG, JRJ, JRM, JRF, ERF, ERE, JRR i otwartego z lutowanymi końcówkami: RL21, JRF-3, ERF-1, ERT, JRF-1. W niniejszym referacie
przedstawiono zagadnienia dotyczące przekaźników typu zamkniętego. Podział
przekaźników według cech konstrukcyjnych i właściwości technicznych przedstawiono na poniższym rys. 1.
Klasa bezpieczeństwa przekaźników
Przekaźniki stosowane w urządzeniach srk powinny zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności w całym ich cyklu życia. Podział przekaźników według klas bezpieczeństwa odnosi się do ich zasadniczej konstrukcji bez
uwzględnienia dodatkowego wyposażenia, które stanowi część obwodu elektrycznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Pod względem klas bezpieczeństwa
przekaźniki zgodnie z Kartą UIC Nr 736 R oraz Wytycznymi Ie-121 podzielono
na klasy N i C:
a. Przekaźniki klasy N (dawniej klasy I) - dzięki określonym własnościom
technicznym same spełniają funkcje zapewniające bezpieczeństwo ruchu
kolejowego, bez pomocy innych przekaźników lub szczególnych przedsięwzięć w układach elektrycznych. Przekaźniki te cechują się powrotem do
stanu niewzbudzonego, spowodowanym ciężarem kotwicy lub elementu
napędowego, albo tym ciężarem, w połączeniu z siłą dodatkowej sprężyny.
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Przekaźniki te mają styki poruszane przez kotwicę, wirnik lub tarczę sterującą, połączone ze sobą w sposób trwały. Styczki tych przekaźników powinny być wykonane z materiału niezgrzewalnego z inną styczką. W przekaźnikach klasy N zamknięcie choćby jednego styku zwiernego, będzie
możliwe dopiero wówczas, gdy otwarte zostaną wszystkie zestyki rozwierne
i odwrotnie. Przekaźniki klasy N charakteryzują się również wytrzymałością
mechaniczną wynoszącą co najmniej 107 zadziałań. Do tej klasy zostały zaliczone następujące przekaźniki: JRB, JRC, JRV, JRY i ERE.

Rys. 1. Podział przekaźników stosowanych w urządzeniach srk
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Rys. 2. Przekaźnik klasy N typu JRV10108

b. Przekaźniki klasy C (dawniej klasy II) - dzięki określonym właściwościom
technicznym mogą spełniać funkcje zapewniające bezpieczeństwo ruchu,
jednak ich działanie powinno być kontrolowane podczas każdej czynności
łączeniowej za pomocą innych przekaźników lub odpowiednich obwodów
elektrycznych. Przekaźniki należące do tej klasy powinny cechować te same
właściwości, jakim podlegają przekaźniki klasy N, z dopuszczeniem powrotu do stanu niewzbudzania, spowodowanego siłą sprężystości sprężyn stykowych lub siłą sprężystości sprężyn stykowych w połączeniu z siłą sprężyny dodatkowej. Dopuszczalne jest również stosowanie styczek wykonanych
z materiału, który może w skrajnym przypadku zgrzewać ze sobą współpracujące styczki. Do klasy C zostały zaliczone przekaźniki: JRG, JRK, JRM,
JRR, RK, JRF, ERF.
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Rys. 3. Przekaźnik klasy C typu JRK11110

3. Podstawy prawne OTP w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi obsługę techniczną przekaźników
w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. Safety Management System) Spółki, tj. SMS-PW-01 „Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej”. Szczegółowe wymagania i zasady badań technicznych przekaźników zarządca narodowej infrastruktury kolejowej zawarł w dokumentach
pt.: „Wytyczne obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach
sterowania ruchem kolejowym Ie-121” oraz „Instrukcja o zasadach eksploatacji
i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym Ie-5 (E-11)
i „Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania
ruchem kolejowych Ie-12 (E-24)”.
Na podstawie przyjętych regulacji wewnętrznych, wszystkie przekaźniki typu
zamkniętego, bez względu na ich wiek, podlegają w ramach zabiegów utrzyma-
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nia obsłudze technicznej. Obsługa techniczna jest okresowym zabiegiem, pozwalającym na potwierdzenie prawidłowości parametrów krytycznych przekaźnika.
Podstawowo obejmuje takie czynności jak oględziny przekaźnika, pomiary sprawdzające, regulacje mechaniczną i elektryczną oraz ściśle określony zakres części
zamiennych, które mogą być wymieniane w przekaźnikach w punkcie OTP.
Obsługa
techniczna
przekaźników
nie
jest
nowym
zabiegiem utrzymaniowym, od dziesięcioleci przekaźniki eksploatowane
w urządzeniach srk były poddawane cyklicznym zabiegom utrzymaniowym,
które określano mianem legalizacji. W roku 2005 wraz z aktualizacją „Instrukcji konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym
E-24” z roku 2000, wprowadzono zmiany w nomenklaturze i zastąpiono pojęcie
„legalizacji” na „obsługę techniczną przekaźnika”.
W zależności od typu przekaźnika, obsługa techniczna wykonywana jest w następujących czasookresach:
– co 5 lat dla przekaźników typu JRJ, JRR i JRG (styki C-C),
– co 6 lat dla przekaźników typu JRB, JRC, JRY i JRV,
– co 10 lat dla przekaźników typu JRM,
– co 12 lat dla przekaźników typu JRK, RK, JRF, ERF, ERE oraz JRG (styki
Ag-Ag).
4. Proces obsługi technicznej przekaźników (OTP)
Proces obsługi technicznej przekaźników obejmuje ciąg czynności organizacyjnych, technicznych i dokumentacyjnych, zmierzających do oceny (potwierdzenia
lub zaprzeczenia) prawidłowości parametrów techniczno-elektrycznych przekaźnika. Celem procesu jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pociągów, poprzez podniesienie poziomu urządzeń srk. Jednym z podstawowych elementów tego procesu
jest utrzymanie parametrów przekaźników w zakresie wartości dopuszczalnych
w całym okresie ich eksploatacji.
Zarys procesu obsługi technicznej przekaźników
Na chwilę obecną w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jednostką organizacyjną
bezpośrednio odpowiedzialną za utrzymanie infrastruktury kolejowej jest Zakład
Linii Kolejowych. W jego strukturach funkcjonują Sekcje Eksploatacji, będące
jednostkami bezpośrednio wykonawczymi, które w ramach procesu utrzymania
przekaźników, zgłaszają swoje potrzeby do biura Zakładu Linii Kolejowych. Na tej
podstawie tworzone są zakładowe zapotrzebowania na wykonanie obsługi technicznej przekaźników na najbliższy rok kalendarzowy. Tak skonstruowane zapotrzebowania stanowią projekt planu. Podstawą jego konstrukcji jest uwzględnienie obowiązujących czasookresów OTP wymienionych w pkt 3. W szczególnych
przypadkach Dyrektor Zakładu, na zasadach określonych Instrukcją Ie-12 (E-24),
może dokonać zmiany terminu wykonywania OTP przekaźnika. Nie dotyczy to
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jednak przekaźników o okresie użytkowania dłuższym niż 40 lat, a także stosowanych w obwodach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, określonych w Instrukcji Ie-12 (E-24).
Po sporządzeniu zapotrzebowania OTP na następny rok, Zakład Linii Kolejowych kieruje je do jednostki wykonawczej ds. OTP, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Diagnostyki, która jest odpowiedzialna za stworzenie szczegółowego harmonogramu OTP, jego uzgodnienie z jednostką Centrali Spółki, tj. Biurem Automatyki i Telekomunikacji, a następnie realizację. Harmonogram OTP
uwzględnia wszystkie zabiegi obsługi technicznej przekaźników planowane do
wykonania w trybie własnym i zleconym w ciągu roku kalendarzowego. Przekaźniki kierowane do obsługi, przekazywane i odbierane są wyłącznie na podstawie
dokumentacji zdawczo-odbiorczej. Zadaniem Sekcji Eksploatacji jest przekazanie
przekaźników do wskazanego punktu OTP, zgodnie z przyjętym Harmonogramem OTP oraz odbiór przekaźników po OTP i ich niezwłoczną zabudowę w urządzeniach srk wraz z rejestracją i archiwizacją dokumentacji związanej z OTP. Natomiast zadaniem Centrum Diagnostyki jest wykonywanie obsługi technicznej
przekaźników systemem własnym w 25 punktach oraz zlecenie certyfikowanym
firmom zewnętrznym, w przypadku niewystarczających możliwości wykonawczych kolejowych punktów OTP. Obsługa techniczna przekaźników wykonywana
jest wyłącznie w punktach posiadających stosowną certyfikację PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
5. Utrzymanie jakości OTP
Opisany powyżej zarys procesu planowania i realizacji OTP kryje cały szereg działań organizacyjnych, których naczelnym celem jest nie tylko wykonanie
sprawdzenia przekaźników, ale przede wszystkim utrzymanie regularnej, na możliwie najwyższym poziomie jakości prac, które sprawdzane są systemowo m.in.
przy pomocy dedykowanych urządzeń komputerowych. Zasady dotyczące osób
i punktów OTP obowiązują wszystkie podmioty, zarówno wewnątrz Spółki, umiejscowione organizacyjnie w Centrum Diagnostyki, jak i w firmach zewnętrznych.
5.1. Wymagania dla pracowników OTP
W dalszej części referatu przedstawiono pokrótce wymagania dla punktu OTP,
ale omawianie ich należy zacząć od człowieka, jako podmiotu wykonującego określone przepisami czynności. Z przyczyn oczywistych pracownik punktu OTP, to
pracownik posiadający wiedzę i umiejętności oraz praktykę do prowadzenia obsługi technicznej przekaźników, potwierdzoną świadectwem kwalifikacyjnym. Ze
względu na złożoność i wagę czynności oraz różnorodność typów i odmian przekaźników pracownikom nadawane są uprawnienia OTP, upoważniające do obsługi
technicznej konkretnych typów przekaźników, razem z prawem plombowania ich
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obudów. Osoby uprawnione umieszczane są w Centralnym Rejestrze Uprawnień
(CRU) prowadzonym przez Biuro Automatyki i Telekomunikacji Centrali Spółki
(IAT). Punktem kieruje pracownik, posiadający uprawnienia, wykonujący czynności obsługi, któremu na postawie odrębnych przepisów, przypisano obowiązki kontroli jakości i nadzór nad prowadzonymi czynnościami obsługi technicznej
przekaźników.
5.2. Wymagania dla punktu OTP
Dla zapewnienia wymaganej jakości prowadzonej obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym i zachowania
wiarygodności sprawdzeń ich parametrów krytycznych, obsługa prowadzona jest
wyłącznie w punktach OTP, które spełniają wymagania „Wytycznych obsługi
technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym Ie-121” i posiadają stosowny dokument wydany przez Członka Zarządu
- Dyrektora ds. utrzymania infrastruktury kolejowej, po przeprowadzonej certyfikacji punktu.
Posiadanie uprawnionego personelu oraz spełnienie wielu wymagań potwierdzonych podczas procesu atestacji punktów OTP jest podstawową uzyskania
Certyfikatu oraz zapewnienia wysokiej jakości prowadzonej obsługi technicznej
oraz wiarygodności sprawdzeń parametrów krytycznych przekaźników. Procedura
certyfikacji punktów OTP dotyczy punktów OTP własnych i realizujących OTP
w trybie zleconym. Punkty OTP muszą spełniać wymagania w zakresie:
1) warunków lokalowych i środowiskowych,
2) personelu wykonującego obsługę techniczną,
3) wyposażenia w narzędzia i sprzęt pomiarowy,
4) uwierzytelnienia stosowanych przyrządów,
5) dostępu do dokumentacji technicznej przekaźników.
Każdy punkt OTP powinien posiadać odpowiednio wyposażone - w techniczne
środki pracy - stanowiska, spełniać wymagania w zakresie wilgotności i temperatury oraz standardów budowlanych pomieszczeń do wykonywania sprawdzeń
i regulacji przekaźników oraz odrębne pomieszczenia do czyszczenia i przechowywania przekaźników. Personel zatrudniony w punkcie musi posiadać stosowne
uprawnienia OTP.
Obecnie ważne Certyfikaty punktu OTP posiada 25 kolejowych punktów i 9
punktów prowadzonych przez firmy zewnętrzne.
Od ponad 3 lat Centrum Diagnostyki podejmuje działania w celu zapewnia
standaryzacji stanowisk pracy i wykonywanych usług w zakresie:
1) szkolenia i doszkalania pracowników,
2) uniwersalności kompetencji pracowników i punktów OTP,
3) modelowego wyposażenia stanowisk pracy w urządzenia, sprzęt i narzędzia,
4) zwiększenia ergonomii stanowisk pracy, m.in. poprzez prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w punktach, doposażenia w klimatyzację
czy zakup dedykowanych stołów laboratoryjnych, itd. (rys. 4),
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5) inicjowania zmian przyjaznych użytkownikowi w oprogramowania przyrządów.

Rys. 4. Stanowiska do regulacji i sprawdzania przekaźników w punkcie OTP w Tarnowskich Górach

5.3. Nadzór nad jakością wykonywanej OTP
5.3.1. Sprawdzanie kontrolne
Już kilkakrotnie wskazano na zapewnienie i kontrolę jakości wykonywanej
OTP. W procesie OTP nadzór nad jakością jest wielopoziomowy. Na etapie wykonywanej obsługi każdy przekaźnik, jak i cała partia przekaźników, przed przekazaniem ich do odbiorcy (użytkownika), jest poddawana sprawdzeniu kontrolnemu,
które pozwala ocenić przygotowanie ich do eksploatacji.
Czynności kontroli jakości polegają na sprawdzeniu:
1) stanu obudowy przekaźnika,
2) czy wewnątrz przekaźnika nie ma luźnych lub obcych części,
3) trwałości połączeń,
4) założonych plomb,
5) czy na obudowie przekaźnika znajduje się Marker OTP,
6) czy przekaźnik posiada blokadę na czas transportu,
7) kompletność i poprawność dokumentacji.
Sprawdzenie wykonuje pracownik kierujący punktem OTP. Potwierdzenie
przygotowania przekaźnika do eksploatacji zostaje odnotowane w dokumentacji
zdawczo-odbiorczej. Obecnie jeden podmiot zewnętrzny i ponad 3/4 kolejowych
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punktów OTP wyposażonych jest w komputerowe stanowiska do badania i archiwizacji parametrów przekaźnika TELS-3 (rys. 5), które po wykonanym sprawdzeniu generują protokół wskazany w Wytycznych Ie-121, w jednym z dwóch
stanów: pozytywnym z wydrukiem poszczególnych uzyskanych parametrów lub
bezwzględnie odrzucającym i kwalifikujący przekaźnik do wykonania ponownych
czynności OTP. Jest to kontrola obiektywna na urządzeniu komputerowym.

Rys. 5. Stanowisko do badania i archiwizacji parametrów przekaźników TELS-3

5.3.2. Kontrole planowe i wyrywkowe
W celu utrzymania wysokich standardów jakości wykonywanej obsługi technicznej przekaźników, punkty OTP, zarówno kolejowe jak i zewnętrzne, poddawane są kontrolom planowym i wyrywkowym przez upoważnionych pracowników
Centrum Diagnostyki. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości w zakresie
obsługi technicznej usuwa kierujący punktem OTP. W przypadku rażącego naruszenia obowiązujących standardów, stwierdzone nieprawidłowości zgłaszane są
do komórki odpowiedzialnej za certyfikację punktów OTP. W roku 2016 Centrum Diagnostyki przeprowadziło w kolejowych punktach 43 kontrole planowe
oraz 8 kontroli w punktach zewnętrznych. Ponadto w punktach zewnętrznych
przeprowadzono 54 kontrole wyrywkowe polegające na sprawdzeniu parametrów
elektrycznych przekaźnika po OTP na komputerowym stanowisku do badania
i archiwizacji przekaźników TELS-3.
5.3.3. Audyty weryfikacyjne
Ważność zagadnień OTP wymagała wprowadzenia jeszcze jednej instytucji
nadzoru, tj. audytu z poziomu Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ramach audytów weryfikacyjnych, upoważnieni pracownicy Biura Automatyki i Telekomunikacji i/lub Biura Bezpieczeństwa, przeprowadzają audyty punktów OTP,
co najmniej 1 raz w roku. W przypadku uchybień mających istotny wpływ na
jakość OTP, stwierdzonych podczas audytu sprawdzającego lub uniemożliwienia
przeprowadzenia audytu punktu OTP następuje zawieszenie ważności Certyfikatu
lub jego cofnięcie w przypadku nie spełnienia w wyznaczonym terminie warunków
określonych w decyzji o zawieszeniu ważności Certyfikatu.
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5.3.4. Sprawdzenia poprawności działania przyrządów pomiarowych
W celu uzyskania bezwzględnej pewności stosowanych przyrządów pomiarowych koniecznym i powtarzalnym cyklicznie działaniem jest wzorcowanie. Definicyjnie można powiedzieć, że są to wszystkie czynności ustalające zależność między
wartościami wielkości mierzonych i wskazanych przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary. Warunkiem jest podanie niepewności tego pomiaru. Odpowiednie
i uznane instytucje lub/i firmy po wykonaniu wzorcowania dokumentują poprawność działania oficjalnym dokumentem - Świadectwem Wzorcowania, potwierdzającym, że wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne.
Okresowość poddawania przyrządów sprawdzeniu i wzorcowaniu gwarantuje pożądaną jakość, w tym przypadku wykonanej OTP.
5.4. Szkolenia pracowników
Teoria i praktyka stosowana w różnych obszarach działalności Centrum Diagnostyki, wskazała na konieczność podnoszenia kwalifikacji oraz stałego doskonalenia kadr. Dla zapewnienia w punktach OTP wysokiej jakości wykonywanej
obsługi technicznej przekaźników, pracownicy kierowani do pracy w punkcie OTP
muszą uzyskać uprawnienia kwalifikacyjne na poszczególne typy przekaźników.
Aby uzyskać uprawnienia, pracownik podlega dwuetapowemu procesowi przygotowania zawodowego, które kończy się egzaminem kwalifikacyjnym (wg. rys. 6).

Rys. 6. Przygotowanie zawodowe pracownika OTP

W pierwszym etapie pracownik zatrudniony w punkcie OTP odbywa trzymiesięczny staż stanowiskowy, w ramach którego zostaje przeszkolony i poddany
egzaminowi z podstawowych technik pomiarowych (PTP). W drugim etapie pracownik jest przygotowywany do egzaminu kwalifikacyjnego OTP na typ przekaźnika. Warunkiem przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego jest odbycie szkolenia teoretycznego oraz praktycznego w punkcie OTP w wymiarze co najmniej
120 godzin roboczych na każdy typ przekaźnika. Szkolenie praktyczne obejmuje
wykonywanie właściwych dla danego typu przekaźnika czynności pod nadzorem
pracownika posiadającego stosowne uprawnienia. Szkolenie teoretyczne realizowane jest w oparciu o przyjęty w Spółce program szkoleń pn. „Kurs kwalifikacyjny
w zakresie obsługi technicznej przekaźników typu zamkniętego”.
W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych pracownicy punktów OTP
uczestniczą w szkoleniach doszkalających z zakresu obsługi technicznej przekaźników i obsługi specjalistycznych stanowisk pomiarowych, wykorzystywanych np.
do regulacji elektrycznej przekaźników. Działania te, w zależności od zagadnień,
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podejmowane są bezpośrednio na stanowiskach pracy oraz podczas szkoleń z oderwaniem od pracy.
6. Kierunki działań
Centrum Diagnostyki jako jednostka organizacyjna odpowiedzialna w Spółce
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za obsługę techniczną przekaźników, dostrzega
konieczność dalszego rozwijania obszarów w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry, standaryzacji technicznego wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń, rozwijania i modernizacji urządzeń i sprzętu. Inwestycje w infrastrukturę kolejową
generują powstawanie kolejnych LCS-ów, a w przyszłości RCS-ów, wyposażonych
w komputerowe lub/i przekaźnikowo-komputerowe urządzenia do prowadzenia
ruchu kolejowego. Rozwój ten prowadzi do powstawania nowych typów i odmian
przekaźników do gamy już istniejących, jak np. ERE. Już obecnie koniecznym
stało się wyposażenie kolejowych punktów OTP w nowe, dedykowane przystawki
do sprawdzania tych przekaźników. Doskonalenie metod nadzoru i kontroli jakości OTP oraz determinacja i konsekwencja w działaniu, stanowią siłę motoryczną
postępu. Tak zrodził się pomysł na powstanie modułowego systemu bazodanowego do ewidencji przekaźników, obejmującego 3 obszary: eksploatację, obsługę
techniczną i diagnostykę przekaźnika, nazwanego roboczo ISEP (Informatyczny
System Ewidencji Przekaźników), którego przykładową architekturę pokazano na
rys. 7.
W celu efektywniejszego zarządzania zasobami sprzętowymi i ludzkimi, wykorzystywanymi w procesie obsługi technicznej przekaźników, zasadne jest zaimplementowanie sieciowego sytemu informatycznego do ewidencji przekaźników
eksploatowanych na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. System powinien umożliwiać zbieranie, przetwarzanie, zarządzanie i przechowywanie
danych o przekaźnikach eksploatowanych w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., w tym rejestrować i udostępniać dane o ich obsłudze technicznej.
Funkcjonalność docelowego systemu powinna pozwolić jednoznacznie identyfikować przekaźnik na podstawie numeru fabrycznego lub unikalnego kodu kreskowego nadawanego podczas obsługi technicznej przekaźnika.
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Architektura systemu ISEP

Rys. 7. Przykładowy schemat architektury systemu ISEP
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Streszczenie. W artykule scharakteryzowano nowe uregulowania wewnętrzne PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w zakresie projektowania układów geometrycznych torów.
Słowa kluczowe: projektowanie, układ geometryczny, standardy techniczne

Zgodnie z nowelizacją 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), która
to miała miejsce w 2014 r., przy projektowaniu układów geometrycznych torów
budowli kolejowych podlegających ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczym
dla interoperacyjności systemu kolei – praktycznie wszystkie budowy oraz modernizacje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – należy stosować
zasady obliczeń oraz dopuszczalne wartości parametrów wskazane w normie [1].
Norma ta prezentuje podejście do projektowania układów geometrycznych torów,
oparte na tzw. metodzie oceny zmiany oraz nagłej zmiany niedomiaru przechyłki, odmienne od dotychczasowych zasad kształtowania układów geometrycznych
torów, stosowanych w kraju, wykorzystujących parametr przyśpieszenia niezrównoważonego oraz zasadę wirtualnej krzywej przejściowej (przejścia wirtualnego).
W praktyce realizacja powyższej dyspozycji wiąże się z następującymi trudnościami:
– Norma [1], pomimo przyjęcia jej przez Polski Komitet Normalizacyjny
(PKN) i nadania jej statusu normy krajowej, dotychczas nie została przetłumaczona na język polski. Powyższy stan rzeczy w wielu przypadkach pro1 Wkład autorów w publikację: Migdal M. 25%, Szczepiński D. 25%, Karliński J. 25%, Frączek R. 25%
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wadził do trudności interpretacyjnych zapisów w niej zawartych, co w konsekwencji spowodowało unikanie jej stosowania przez projektantów.
– Dopuszczalne wartość parametrów kinematycznych oraz geometrycznych
wskazane w [1] zostały ustalone na poziomie najmniej restrykcyjnych wartości parametrów geometrycznych, stosowanych przez państwa członkowskie Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) – dlatego też ustawodawca, zdając sobie sprawę z powyższego, powierzył zarządcy infrastruktury kolejowej ostateczne ustalenie stosowanych wartości granicznych.
W celu realizacji powyższych dyspozycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
opracowano dokument pn. „ST-T1-A6 Układy geometryczne toru” stanowiący
załącznik do Standardów Technicznych – szczegółowych warunków 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, stanowiący kompleksowy zbiór wytycznych oraz zasad projektowania układów
geometrycznych torów oraz połączeń torów.
Załącznik ten na mocy uchwały Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
został przyjęty do zbioru wewnętrznych aktów prawnych Spółki i zgodnie z jej
treścią wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Termin ten oznacza de facto,
że każda zawierana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowa, która swoim zakresem obejmuje prace związane z projektowaniem układu geometrycznego
toru dla prędkości V≤250 km/h – tzn. studia wykonalności, projekty budowy,
modernizacje jak również regulacje osi torów – powinny być realizowane zgodnie
ze wskazanymi w omawianym dokumencie wytycznymi.
W dalszej części referatu przedstawiono wybrane zapisy zawarte w załączniku
„ST-T1-A6 Układy geometryczne torów”.
2. PARAMETRY ORAZ ICH WARTOŚCI DOPUSZCZALNE
Podstawowym celem opracowania załącznika „ST-T1-A6 Układy geometryczne torów” było określenie kompletnego zbioru parametrów kinematycznych oraz
geometrycznych toru (w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej) wraz z przedstawieniem warunków wymagających sprawdzeń w procesie projektowania układów
geometrycznych torów oraz połączeń torów, a także ustalenie wartości dopuszczalnych dla parametrów geometrycznych oraz kinematycznych.
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu pojazdów szynowych
na komfort2 podróży pasażerów, jak również możliwości wystąpienia negatywnych
zjawisk fizycznych w układzie tor – pojazd szynowy, w załączniku „ST-T1-A6
Układy geometryczne torów” ustanowiono zakresy (progi) stosowania dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych oraz kinematycznych (tab. 1) wraz
z podaniem wskazów ich wykorzystania.
2 Komfort podróżowania – w rozumieniu [2], oznacza odczucia pasażerów wywołane oddziaływaniem drgań
oraz sił bezwładności, generowane na skutek ruchu pojazdów po torach.
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Tabela 1. Progi stosowania parametrów geometrycznych
Próg 0 – zalecane wartości dopuszczalne
Dopuszczone jest w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub
Przekroczenie Progu 0:
ekonomicznymi - decyzję podejmuje projektant.
Próg 1 – normalne wartości dopuszczalne
Wymaga zgody Zakładu Linii Kolejowych lub we wskazanych przypadkach
Przekroczenie Progu 1:
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Próg 2 – rozszerzone wartości dopuszczalne
Wymaga uzyskania odstępstwa od zapisów niniejszych standardów udzielanego w
Przekroczenie Progu 2:
formie uchwały Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Próg 3 – graniczne wartości wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących

Poza określeniem wartości dopuszczalnych parametrów geometrycznych
w załącznika „ST-T1-A6 Układy geometryczne torów” wskazano m.in. zalecenia
w zakresie doboru minimalnego promienia łuku poziomego w funkcji typu linii,
przedstawiono interesujące podejście do zagadnienia doboru przechyłki oraz szczegółowo omówiono zasady kształtowania ramp przechyłkowych, a także krzywych
przejściowych – w tym również krzywych przejściowych z odpowiadającymi im
rampami nieliniowymi (krzywa Blossa), ponadto opisano zasady stosowania łuków
złożonych z dwóch krzywych przejściowych połączonych w punktach końcowych,
tzw. łuków wierzchołkowych.
Z uwagi na dotychczasowy brak opracowań dostępnych w języku polskim,
omawiających parametr nagłej zmiany niedomiary przechyłki oraz zasady jego zastosowania, zagadnienie to zostało szczegółowo scharakteryzowane poprzez wskazanie jego zwięzłej oraz intuicyjnej definicji, przedstawienie sposobu obliczeń dla
wybranych (najczęściej występujących w praktyce) przypadków oraz określenie
wartości dopuszczalnych.
3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Poza określeniem wartości dopuszczalnych załącznik „ST-T1-A6 Układy geometryczne torów” wskazuje również wymagania w zakresie formy przedstawienia
parametrów układu geometrycznego w dokumentacji linii, która to niezależnie od
dokumentacji wymaganej przepisami odrębnymi, obligatoryjnie powinna zawierać:
– plan układu geometrycznego (mapa sytuacyjno-wysokościowa) – przedstawiający wyłącznie układ geometryczny torów i połączeń torów (z wyłączeniem innych treści) w płaszczyźnie poziomej i pionowej (rys. 1),
– niweletę – wyznaczoną indywidualnie dla każdego toru, a także dla szczególnych przypadków połączeń torów np. z zastosowaniem przechyłki i rozjazdów łukowych (rys. 2) – niezależnie od profilu eksploatacyjnego linii kolejowej,
– protokoły zdawczo-odbiorcze regulacji osi toru lub plan wyznaczania i stabilizacji osi toru (połączenia torów), stanowiący pewnego rodzaju graficzne
rozwinięcie protokołów zdawczo-odbiorczych regulacji osi toru,
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– zestawienie wyników obliczeń parametrów układu geometrycznego torów
i połączeń torów w formie tabelarycznej,
– schemat układu torowego z naniesionymi prędkościami wynikającymi
z geometrii układu.

Rys. 1. Przykład planu układu geometrycznego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Przykład planu wysokościowego dla rozgałęzienia torów
Źródło: opracowanie własne

W załącznik „ST-T1-A6 Układy geometryczne torów” określono symbole dopuszczone do stosowania na planie układu geometrycznego oraz, w celu ujednolicenia prezentowanych wyników wskazano, dla wszystkich zdefiniowanych
w załączniku parametrów kinematycznych oraz geometrycznych, dopuszczone do
stosowana jednostki miar oraz wymagane dokładności prezentacji obliczeń.
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Poza ww. zasadami, w załączniku „ST-T1-A6 Układy geometryczne torów”
wprowadzono pojęcie pikietażu do celów projektowych, wyznaczanego niezależnie dla
każdej osi torów, który to nie jest tożsamy z kilometracją eksploatacyjną linii.
Wszystkie przedstawione powyżej wymagania mają na celu zapewnić czytelną
oraz jednolitą pod względem prezentowanych treści dokumentację układu
geometrycznego toru, która pozwoli podczas późniejszych prac utrzymaniowych
zapewnić możliwość odtworzenia zaprojektowanego układu.
4. ZASADY KSZTAŁTOWANIA POŁĄCZEŃ TORÓW
Kolejnym interesującym zagadnieniem omówionym w załączniku „ST-T1-A6
Układy geometryczne torów” są zasady kształtowania połączeń torów. W ramach
omawianego dokumentu wprowadzono m.in. klasyfikację z uwagi na realizowaną
przez dane połączenie funkcje. Wyróżniono połączenia:
– węzłowe - połączenia torów głównych zasadniczych lub szlakowych różnych
linii kolejowych oraz połączenia torów na liniach lub odcinkach linii zmieniające liczbę torów szlakowych lub głównych zasadniczych,
– banalizacyjne - wzajemne połączenia torów głównych zasadniczych lub szlakowych (stosowane wyłącznie na liniach lub odcinkach linii dwutorowych),
– dojazdowe zasadnicze - połączenia torów głównych zasadniczych z głównymi dodatkowymi oraz w wyjątkowych przypadkach połączenia torów głównych zasadniczych z torami bocznymi,
– dojazdowe dodatkowe - połączenia torów głównych dodatkowych z innymi
torami głównymi dodatkowymi lub z torami bocznymi,
– ochronne - stosowane na liniach lub odcinkach linii jedno lub dwutorowych
- połączenia kierujące na tory (żeberka) ochronne,
– boczne - połączenia torów bocznych oraz torów specjalnego przeznaczenia
m.in.: odstawczych, ładunkowych, wyciągowych, postojowych, manewrowych, rozrządowych (w tym również na tory kierunkowe) itp., za wyjątkiem żeberek ochronnych.
Dla każdej z ww. funkcji określono odrębne wymagania w zakresie doboru
schematów połączeń w zależności od typu linii oraz liczby pociągów, podano wymagania dotyczące ustalenia prędkości jazdy w kierunku odgałęźnym, uzależnione od prędkości linii czy też, w przypadku połączeń dojazdowych, długości drogi
zatrzymania.
W rozdziale omawiającym kształtowanie połączeń torów, zawarto również
informacje na pozór niezwiązane z projektowaniem układów geometrycznych,
niemniej konieczne do uwzględnienia już na etapie projektu, w celu zapewnienia
poprawnej możliwości jego realizacji, są to m.in.:
– minimalne długości odcinków pośrednich stosowanych w połączeniach torów, które umożliwiają: prawidłową zabudowę konstrukcji rozjazdowych,
późniejszą możliwość bezproblemowej realizacji prac utrzymaniowych np.
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wymiany części rozjazdowych, czy też zapewniają możliwość wprowadzenia, w przypadku konstrukcji tego wymagających, zmiany szerokości toru
i/lub zmiany pochylenia poprzecznego szyn,
– podstawowe zasady łukowania rozjazdów,
– wybrane zasady doboru podrozjazdnic.
Niemniej załącznik „ST-T1-A6 Układy geometryczne torów” nie wyczerpuje
problematyki kształtowania połączeń torów związanych z projektowaniem układów torowych stacji: rozrządowych, manewrowych, postojowych technicznych,
przeładunkowych, dużych stacji pasażerskich oraz lokomotywowni i wagonowni.
5. PRZYKŁADY

Rys. 3. Przykład analizy kinematycznej rozgałęzienia torów
Źródło: opracowanie własne

Załącznik „ST-T1-A6 Układy geometryczne torów” został wzbogacony o kilkanaście przykładów obliczeniowych, ilustrujących możliwości praktyczne wykorzystanie wiadomości w nich zawartych. Zamieszczone przykłady nie zawierają
jednak szczegółowych obliczeń, a jedynie w sposób graficzny przedstawiają kształtowanie się wartości krzywizny toru oraz charakterystycznych parametrów kinematycznych występujących w danym przykładzie (rys. 3). Każdy z omówionych
przykładów zilustrowany został poprzez:
– plan połączenia – wskazujący elementy układu geometrycznego oraz ich
wymiary,
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– wykres przechyłki – obrazujący występujące przechyłki torów, pochylenia
ramp przechyłkowych oraz zmiany przechyłki w czasie,
– wykres krzywizny toru – na którym przedstawiono poza krzywizną torów,
również długości występujących elementów pośrednich,
– wykres niedomiaru przechyłki – przedstawiający niedomiar przechyłki,
zmianę niedomiaru przechyłki w czasie oraz wartości nagłej zmiany niedomiaru przechyłki.
Ponadto każdy z przykładów został zaopatrzony krótkim komentarzem, zawierającym opis układu, istotne uwarunkowanie, które w ocenie autorów mogłyby stanowić pewną trudność interpretacyjną przy pierwszym kontakcie z metodą zmiany oraz nagłej zmiany niedomiaru przechyłki oraz wskazówki możliwego
praktycznego wykorzystania przedstawionego rozwiązania lub inne rozwiązania
alternatywne.
6. PODSUMOWANIE
Z uwagi na ograniczoną objętość referatu, nie jest możliwe przedstawienie
wszystkich zagadnień ujętych w załączniku „ST-T1-A6 Układy geometryczne
torów”, dlatego też zdecydowano się nakreślić jedynie wybrane aspekty które,
wg wiedzy autorów, nie były dotychczas ujęte w przepisach PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., bądź uznano je za warte przybliżenia szerszej grupie odbiorców.
W niniejszym artykule pominięto w całości szereg zagadnień związanych m.in.
z kształtowaniem profili prędkości, niweletą torów, czy też wymaganiami stawianym dla torów stacyjnych, które również stanowią przedmiot rozważań ujętych
w załączniku „ST-T1-A6 Układy geometryczne torów”.
Autorzy referatu, pragną serdecznie podziękować Panu dr. inż. Andrzejowi
Masselowi, za wniesienie wielu cennych uwag, bez których omówiona nowelizacja
„Standardów Technicznych…” z pewnością nie otrzymałyby obecnej formy, która
to, wyrażamy nadzieję, będzie przystępna zarówno dla projektantów, jak również
pracowników Zakładów Linii Kolejowych, zaangażowanych w procesy inwestycyjne oraz późniejsze utrzymaniowe toru.
Bibliografia
[1] PN-EN 13803 Kolejnictwo – Tor – Parametry projektowania toru
w planie – Tor o szerokości 1435 mm i więcej.
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Streszczenie. Referat jest próbą odpowiedzi na pytanie o kierunek, w jakim zmierzają
przemiany związane z rewolucją cyfrową w transporcie kolejowym. Przybliżono inicjatywy podejmowane w różnych krajach.
Słowa kluczowe: cyfryzacja w transporcie kolejowym, internet, transport kolejowy

Każda epoka przynosi wiele zmian w dziedzinie politycznej, społecznej i gospodarczej, ale także językowej. Pojawiają się neologizmy, które na stałe wchodzą
do słownictwa używanego w środkach masowej komunikacji i mowie codziennej,
choć na początku wydają się mało logiczne. Do takich nowotworów językowych,
które pojawiły się w ostatnim okresie, należą m. in. „postprawda” i „fakt alternatywny”. Z oczywistych powodów nie będę zajmował się lingwistyczną egzegezą
tych pojęć, natomiast zilustruję je na dwóch przykładach z dziedziny kolejnictwa.
1. Prognozy i ich sprawdzalność w przewozach towarowych
Zgodnie z prognozami zawartymi w Białej Księdze z 2011 r.: „Plan utworzenia
jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” 30% towarowego transportu drogowego
na odległości większe niż 300 km powinno być przeniesione na inne środki (kolej,
transport wodny), a do 2050 r. – 50%. Według ostatnich przewidywań OECD
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) do roku 2050 przewozy towarowe w krajach należących do tej organizacji wzrosną czterokrotnie.
A jaka jest rzeczywistość? W maju 2016 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy przedstawił sprawozdanie dotyczące kolejowych przewozów towarowych
w UE1 (przed sporządzeniem sprawozdania Trybunał zapoznał się w pięciu krajach
– w Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech i w Polsce – z sytuacją na gruncie). Jak wynika z tego dokumentu w latach 2007-2013 z budżetu UE wydano
28 mld euro na sfinansowanie projektów kolejowych2. Mimo tak dużych nakładów
1 Europejski Trybunał Obrachunkowy. Sprawozdanie specjalne nr 8/2016 „Kolejowy transport towarowy
w UE: wciąż nie na właściwym torze”.
2 Proporcje podziału środków UE (EFRR, FS i TEN-T) na kolej i na drogi charakteryzują następujące dane:
Czechy - na kolej 2,8 mld euro, na drogi 4 mld euro; Francja – odpowiednio 1 mld i 150 mln euro; Hiszpania
– 4,2 mld i 2,1 mld euro, Niemcy – 1,7 mld i 2 mld euro, Polska – 5,7 i 15,9 mld euro.
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i nadaniu przez Komisję priorytetowego znaczenia ograniczeniu przewozów drogowych, kolei nie udało się skutecznie odeprzeć konkurencji ze strony transportu
drogowego i w dalszym ciągu następuje spadek udziału transportu kolejowego
w rynku przewozów towarowych w większości krajów członkowskich UE, także
w Polsce (pod tym względem w 2013 r. znajdowaliśmy się na 14 miejscu w UE –
średnia unijna to 17,8%, a u nas 17%; obecnie jest jeszcze gorzej).
Zdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przyczyny niezrównoważonego rozwoju transportu występują zarówno w fazie przygotowawczej do
rozpoczęcia przewozu (dostęp do infrastruktury, bariery administracyjne i różnice
w nasileniu konkurencji), jak i w fazie przewozu (początek i zakończenie przewozu, opłaty za dostęp do infrastruktury, zarządzanie ruchem, przekraczanie granic).
W sprawozdaniu dokonano porównania sposobu postępowania w sytuacjach występujących w transporcie kolejowym i drogowym.
Transport kolejowy
Wnioski o przydział trasy z wyprzedzeniem
Inna lokomotywa i inny maszynista na każdy kraj
Niewielka liczba przewoźników kolejowych
Brak możliwości przewozu od drzwi do drzwi
Opłata za każdy kilometr infrastruktury
Przewozy towarowe nie są priorytetowe w ruchu
kolejowym
Pociągi muszą się zatrzymywać dla wymiany
lokomotywy lub drużyny trakcyjnej
18% śródlądowego transportu towarowego

Transport drogowy
Nie ma potrzeby składania takich wniosków
Ta sama ciężarówka i ten sam kierowca w całej UE
Duża liczba przewoźników drogowych
Przewóz od drzwi do drzwi
W wielu przypadkach dostęp bezpłatny
Przewozy towarowe nie są w gorszej sytuacji
Zdecydowanie rzadsze przypadki
75% śródlądowego transportu towarowego

Wymienione czynniki mają charakter uniwersalny i występują w transporcie
całej Europy. Dodatkowymi barierami występującymi w polskim transporcie towarów koleją są: niedostatek wagonów, szczególnie węglarek oraz częste zmiany
w organizacji ruchu, powodowane rozproszonymi modernizacjami infrastruktury.
W tabeli 1 przedstawiono wyniki kolejowych przewozów towarowych w Polsce
w latach 2011- 2016.
Tabela 1. Kolejowe przewozy towarowe w latach 2011-2016
Rok
2000
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Przewieziona masa
mln ton
187,3
249,3
231,3
233,2
228,9
224,8
222,2

Praca przewozowa
mln tkm
54 448
53 974
49 063
50 870
50 098
50 605
50 620

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego. Zestawienia roczne w latach 2000-2016 – dane archiwalne.

W tabeli 2 zaprezentowano informacje charakteryzujące jakość oferty w zakresie punktualności (z tego samego źródła).
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Tabela 2. Charakterystyka punktualności pociągów towarowych uruchamianych na sieci PKP
w II kwartale 2017 r.

Ogółem
W ruchu krajowym
W ruchu międzynarodowym

Liczba uruchamianych
poc.
115 805
95 597
20 208

Poziom punktualności
w%
40,74
43,37
28,59

Średni czas opóźnień
w min
496
504
463

W kontekście niedostatku taboru do przewozu ładunków warto zwrócić uwagę
na brak w Polsce jakiegokolwiek zakładu produkcji wagonów towarowych. Jest to
o tyle dziwne, że Polska miała wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, a jednocześnie mamy dość dobrze rozwinięty przemysł kolejowy.
2. Cyfryzacja kolei – zadanie pierwszoplanowe czy drugorzędne
Internet i technologie cyfrowe w całym świecie stają się z każdym dniem powszechniejsze i coraz bardziej wpływają na życie społeczeństwa oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw. Europa, w tym UE, od kilku lat stara się podejmować wyzwania związane z IV rewolucją przemysłową. Często wśród specjalistów, ale i na co
dzień, używa się określeń „przemysł 4.0”, „usługi 4.0”, „kolej 4.0”.
Komisja Europejska 5 maja 2015 r. opublikowała „Strategię jednolitego rynku
cyfrowego”. Celem jednolitego rynku cyfrowego (JRC) jest zniesienie ograniczeń
regulacyjnych i przekształcenie oddzielnych rynków krajowych w jedną całość.
Według szacunków, taki rynek może przyczynić się do wypracowania 415 mld
euro rocznie w gospodarce i stworzenie setek tysięcy miejsc pracy. Dokument obejmuje trzy filary:
(1) Lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej Europie;
(2) Stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać;
(3) Zmaksymalizowanie potencjału wzrostu ekonomicznego związanego z gospodarką cyfrową.
O randze jednolitego rynku cyfrowego w hierarchii zadań władz UE świadczy
fakt, iż odpowiedzialnym za ten obszar jest jeden z wiceprzewodniczących Komisji
– Andrus Ansip, były premier Estonii.
Światowa rewolucja cyfryzacyjna nie może pominąć kolei. Konieczność tę
dostrzegł Międzynarodowy Związek Kolei (UIC). W listopadzie 2015 r. postanowiono w ramach UIC powołać DIGITAL PLATFORM, której celem
jest pomoc swoim członkom w wymianie najlepszych rozwiązań, ułatwienie kontaktów ze start up-ami, proponowanie wspólnych usług. Po konsultacjach wyselekcjonowano 6 priorytetowych tematów, które będą rozwijane
w pierwszej kolejności:
1) Utworzenie bazy danych;
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2) Wykorzystywanie doświadczeń w przewozach pasażerskich;
3) Stała łączność w czasie podróży;
4) Bezpieczeństwo cybernetyczne;
5) Przewozy towarowe 4.0;
6) Internet rzeczy – utrzymanie/naprawy 4.0.
Jeśli chodzi o poszczególne koleje europejskie, to w dużej liczbie przypadków
przywiązywana jest duża uwaga do problematyki cyfryzacji. Oto wybrane przykłady:
• Kompleksową strategię transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa kolejowego (DB 4.0) mają koleje niemieckie3. Koordynacją projektów zajmuje się
nowo powołany podmiot DB Digital Ventures GmbH. Do trzech priorytetowych obszarów działań należą obecnie:
a. rozwijanie interfejsów z użytkownikami,
b. wspieranie działalności operacyjnej, w tym utrzymanie zapobiegawcze
infrastruktury i taboru,
c. tworzenie nowych modeli biznesowych wychodzących poza działalność
podstawową.
W ciągu najbliższych dwóch lat DB przeznaczą ponad miliard euro na działalność związaną z cyfryzacją kolei.
• Pod koniec października 2017 r. koleje szwajcarskie przedstawiły swoją strategię na najbliższe cztery lata4. Celem strategii jest stworzenie podstaw do
tego, aby SBB pozostała główną osią siłą napędową komunikacji publicznej
w kraju. Aby to osiągnąć do roku 2020 kolej zainwestuje 22 mld franków.
Znaczącą część tych środków zostanie przeznaczona na cyfryzację i automatyzację. Ten proces będzie realizowany przy współpracy z takimi firmami
jak IBM i Google i ośrodkami naukowo-badawczymi; m. in. ze Swiss Federal Institute of Technology i Uniwersytetem w Zurichu. Dzięki zawansowanym technologicznie rozwiązaniom przewiduje się uzyskać zmniejszenie
kosztów bieżących o 1,2 mld franków rocznie i zwiększenie przepustowości
sieci o 30%.
• Koleje francuskie w 2016 r. wdrożyły półtoraroczny program SNCF Digital. Koleje brytyjskie realizują od 2015 r. czteroletni program cyfryzacji,
przeznaczając na ten cel ok. 440 mln funtów szterlingów.
W Polsce również dostrzegalne są działania świadczące o zainteresowaniu jednolitym rynkiem cyfrowym (funkcjonuje pełnomocnik rządu ds. JRC – jest nim
Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji).
Na Międzynarodowych Targach Gdańskich TRAKO 2017 został zaprezentowany dokument: „Transformacja cyfrowa kolei”5. Autorka tego opracowania
stwierdza: „Transformacja cyfrowa to więcej niż digitalizacja danych i procesów. To
ciągła adaptacja do zmian w turbulentnym otoczeniu. To zarówno szanse, jak i za3 Na podstawie: TRANSFORMACJA CYFROWA KOLEI. Opracowanie: Prof. SGH dr hab. Jana Pieregud.
Współpraca: Siemens Sp. z o.o., Fundacja Prokolej. Warszawa, wrzesień 2017. s. 45-46
4 Google: „SBB zainwestuje 22 miliardy franków”
5 TRANSFORMACJA CYFROWA KOLEI. op. cit
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grożenia dla każdej branży, w tym kolejowej. Wyzwaniem na kolejne lata jest nie
tylko przejście z urządzeń elektromechanicznych na elektroniczne, a następnie cyfrowe, zastosowanie nowych technik sterowania ruchem w oparciu o standardowe
interfejsy oraz otwarte aplikacje, ale przede wszystkim całkowita zmiana filozofii
myślenia, która pozwoliłaby na współdzielenie zasobów, integrację rozwiązań biznesowych oraz kreowanie nowej wartości usług kolejowych, zarówno wewnątrz,
jak na zewnątrz ekosystemów kolejowych” (s. 50-51).
Jak stwierdziła podczas przedstawiania dokumentu prof. Jana Pieregud: „Raport jest próbą odpowiedzi na pytanie o kierunek, w jakim zmierzają przemiany
związane z rewolucją cyfrową i o sposób wykorzystania ich z myślą o kolejnych
dekadach. Pięć głównych trendów cyfryzacji to: usieciowiony pasażer, mobilność
jako usługa, zapobiegawcze utrzymanie, automatyzacja i współdziałanie systemów
sterowania ruchem oraz tzw. internet pociągów. Cyfryzacja zmieni zasady działania różnych sektorów, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Sieć powiązań
między ludźmi i urządzeniami oraz współdzielenie zasobów będzie coraz mocniej
wykorzystywane”6.
Na podstawie analizy przedstawionych w raporcie przedsięwzięć, a także inicjatyw podejmowanych w różnych krajach, przedstawiono obecne kierunki cyfryzacji
w transporcie kolejowym.
Technologia wspierająca

Koncepcja cyfrowa dla kolei

Zastosowanie

PRZEWOZY PASAŻERSKIE
Szerokopasmowy dostęp do
internetu

Usieciowiony pasażer

Mobilny internet

Inteligentne stacje/dworce

Analiza dużych zbiorów danych Inteligentne systemy biletowe
Chmura obliczeniowa

Mobilność jako usługa

Dostęp do internetu w trakcie
podróży
Mobilne aplikacje z informacją
o ruchu pociągów w czasie
rzeczywistym
Systemy inforozrywki na pokładzie
pociągu i na stacjach kolejowych
Integracja różnych aplikacji
w jeden system za pomocą
interfejsów interoperacyjności
Systemy dynamicznej informacji
pasażerskiej na dworcach
Automatyzacja procesu sprzedaży
i udzielania informacji
Oferowanie aplikacji do planowania
intermodalnej podróży

PRZEWOZY TOWAROWE
Internet rzeczy

Logistyka 4.0

Duże zbiory danych

Obsługa towaru

Chmura obliczeniowa
6 Google: „Trako 2017: Cyfrowa transformacja – przyszłość kolei”

Systemy śledzenia taboru
i intermodalnych jednostek
ładunkowych on-line
Elektroniczne listy przewozowe
i e-faktury
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Robotyka

Inteligentne wagony
Platformy logistyczne

Wykorzystanie dronów do
monitoringu pociągów
Nowe modele biznesowe w zakresie
organizacji przewozów

PRODUKCJA
Addytywne wytwarzanie

Inteligentna fabryka

Robotyka

Wirtualne wytwarzanie

Wykorzystanie nowych technologii
i materiałów
Wykorzystanie technologii 3D
Wykorzystanie robotów

Duże zbiory danych
ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ I TABOREM
Systemy monitorowania
Internet rzeczy
Infrastruktura 4.0
infrastruktury
Zapobiegawcze utrzymanie
Chmura obliczeniowa
Samoświadoma infrastruktura
infrastruktury
Monitorowanie stanu infrastruktury
Duże zbiory danych
Samoświadomy tabor
i taboru
Optymalizacja dostępu do
Robotyka
infrastruktury
STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM
Szerokopasmowy dostęp do
Systemy monitorowania
Usieciowiony pociąg
internetu
infrastruktury
Automatyzacja operacji
Internet mobilny
Internet pociągów
pociągowych
Współdziałanie systemów
Internet rzeczy
automatyzacji z ETCS
Wdrożenie standardów w zakresie
Chmura obliczeniowa
cyberbezpieczeństwa
Duże zbiory danych

Tak więc z materiałów publikowanych oraz praktycznych realizacji wiadomo
co trzeba robić w zakresie cyfryzacji kolei. Czy PKP wykorzystują tę wiedzę? Jeśli
tak, to czynią to w ogromnej tajemnicy. Wiemy kto zajmuje się tą ważną problematyką w UE i w Polsce, ale trudno znaleźć jakąkolwiek informację o osobie czy
podmiocie odpowiedzialnym za tę dziedzinę w PKP. A przecież mamy naturalną
przewagę nad innymi kolejami. Chyba przez niedopatrzenie, poprzedniej ekipie
nie udało się sprywatyzować spółki PKP Informatyka i ta powinna pełnić rolę podobną do tej, jaka przypisano niemieckiemu DB Digital Ventures GmbH.
Druga istotna kwestia, nad którą trzeba się zastanowić, to planowanie i realizacja inwestycji kolejowych. Każdy projekt powinien być oceniany także pod kątem wymogów cyfryzacji. Sądzę, że dotychczas dla inwestora najważniejszym było
uzyskanie określonego efektu fizycznego, a software miał znaczenie drugorzędne.
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Kryteria oceny ofert:
• Całkowita cena brutto – 60%
• Termin realizacji – 20%
• Doświadczenie personelu Wykonawcy – 20%.

Budżet Zamawiającego: 83 000 000 (zł netto) // 102 090 000,00 (zł brutto)

ETCS poziom 2 E30 Podłęże - Rzeszów

Wdrożenia i tranzycje w systemie ERTMS/ETCS na sieci PKP...
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91 297 000 (zł netto) // 112 295 310,00 (zł brutto)

6

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o.

82 239 000 (zł netto) // 101 153 970,00 (zł brutto)

Thales Polska sp. z o.o. & Thales Austria GmbH

76 543 210,98 (zł netto) // 76 543 210,98 (zł brutto)

AŽD Praha

ETCS poziom 2 E30 Podłęże - Rzeszów
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Kryteria oceny ofert:
• Całkowita cena brutto – 60%
• Termin realizacji – 20%
• Doświadczenie personelu Wykonawcy – 20%.

Budżet Zamawiającego: 1 236 000 000 (zł netto) // 1 520 280 000 (zł brutto)

ETCS poziom 2 E20 Kunowice - Terespol

Wdrożenia i tranzycje w systemie ERTMS/ETCS na sieci PKP...
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967 600 000 (zł netto) // 1 190 148 000 (zł brutto)

8

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o.

691 100 000 (zł netto) // 850 053 000 (zł brutto)

Thales Polska sp. z o.o. & Thales Austria GmbH

1 088 118 801 (zł netto) // 1 088 118 801 (zł brutto)

AŽD Praha

ETCS poziom 2 E20 Kunowice - Terespol
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Kryteria oceny ofert:
• Całkowita cena brutto – 80%
• Termin realizacji – 10%
• Okres gwarancji – 10%.

Budżet Zamawiającego: 986 109 855,05 (zł brutto)

ETCS poziom 2
linia nr 7 Otwock - Lublin

Wdrożenia i tranzycje w systemie ERTMS/ETCS na sieci PKP...
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10

Siemens Sp. z o. o. & Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.
& Rail-Mil Computers Sp. z o. o. 1 000 023 383,04 (zł brutto)

443 271 090,00 (zł brutto)

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o.

607 852 132,66 (zł brutto)

Thales Polska Sp. z o. o. & DP System Sp. z o. o.

ETCS poziom 2
linia nr 7 Otwock - Lublin
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Kryteria oceny ofert:
• Całkowita cena brutto – 100%.

Budżet Zamawiającego: 7 765 851,00 (zł brutto)

11

ETCS poziom 1 linia nr 226
Pruszcz Gdański
– Gdańsk Port Północny

Wdrożenia i tranzycje w systemie ERTMS/ETCS na sieci PKP...
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Do dnia 04.09.2017 (terminu otwarcia ofert) nie wpłynęła
żadna oferta

12

ETCS poziom 1 linia nr 226
Pruszcz Gdański
– Gdańsk Port Północny

268
Drobysz T.

13

W ramach zadania pn. UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO
(TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ
ŻABIENIEC na projektowanej linii zostaną zabudowane urządzenia
Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem poziomu 2.

ETCS Poziom 2 Łódzki Węzeł Kolejowy

Wdrożenia i tranzycje w systemie ERTMS/ETCS na sieci PKP...
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14

Krajowy plan wdrażania TSI „Sterowanie” zastępuje obowiązujący dotychczas
„Narodowy Plan Wdrażania ERTMS w Polsce” z marca 2007r.
Plan wdrażania systemu ERTMS/ETCS został przedstawiony w perspektywie
do 2050 r.
KPW TSI „Sterowanie” jest dostępny na stronie Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa mib.gov.pl

W związku z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji
(2016/919/UE) z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii
Europejskiej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w czerwcu 2017 r.
opracowało, a następnie przekazało Komisji Europejskiej Krajowy Plan
Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie”.

Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji
Interoperacyjności „Sterowanie”
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Wdrożenia i tranzycje w systemie ERTMS/ETCS na sieci PKP...

Zagadnienie tranzycji pomiędzy poziomami ERTMS/ETCS

16
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Linia 4 – ETCS L1 BL2

Linia 447 –
niewyposażona

Linia 4 – ETCS L1 BL2

Linia 447 –
niewyposażona

Linia 1 – ETCS L2 BL2

Linia 4 – ETCS L2 BL2

Linia 447 niewyposażona

Stan po upgrade CMK do ETCS L2

Linia 1 – ETCS L2 BL2

Stan po oddaniu ETCS Warszawa – Łódź

Linia 1 – niewyposażona

Stan na koniec 2017 r.

Stacja Grodzisk Mazowiecki

18
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umowa nr 60/009/0008/17/Z/O podpisana w dniu 17.05.2017r.

Zasady lokalizacji balis

19

Zasady tranzycji
• Poziomy: L0, STM (SHP), L1 LS, L1, L2
• Baseline
BL2 - SRS 2.3.0d,
BL3 – SRS 3.3.0, 3.4.0, 3.6.0

„Wymagania techniczne, funkcjonalne i eksploatacyjne powiązania i współpracy
systemów ERTMS/ETCS różnych poziomów i wersji oprogramowania – wewnątrz sieci
PKP PLK oraz na odcinkach granicznych”

Wdrożenia i tranzycje w systemie ERTMS/ETCS na sieci PKP...
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–
–
–
–
–
–
–
–

Bielawa Dolna – Horka (D)
Kunowice – Frankfurt nad Odrą (D)
Zebrzydowice – Petrovice u Karviné (CZ)
Zwardoń – Skalité (SK)
Chałupki – Bohumín (CZ)
Szczecin Gumieńce – Tantow (D)
Zgorzelec – Görlitz (D)
Trakiszki – Mockava (LT)

• Powiązanie systemów ETCS
na odcinkach granicznych

• Modernizacja węzła
warszawskiego

• Wdrożenie ETCS zgodnie z BL 3

Co dalej?
Sieć bazowa TEN-T
towarowa i pasażerska

20
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Dziękuję za uwagę

tomasz.drobysz@plk-sa.pl

Tomasz Drobysz
Ekspert ds. ETCS
Biuro Automatyki i Telekomunikacji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Zakopane, 29 listopada - 1 grudnia 2017 r.

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna (SITK oddział w Krakowie)
Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania
w Transporcie Szynowym

Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym

Nr 2(113)
2017

Karol Gruszka

• Projekty z zakresie definicji interfejsów srk

• Oczekiwania PKP PLK SA

• Obecne wymagania w zakresie interfejsów

automatyki)

• Interfejsy kolejowe w PKP PLK SA (branża

• Skala wdrożenia systemu ERTMS/ETCS

• Informacje o Spółce PKP PLK SA

Plan prezentacji

2
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•

•

•
•
•

•

zapewnienie właściwego poziomu
bezpieczeństwa,
niezawodność usług,
poszanowanie środowiska,
udostępnianie linii kolejowych
przewoźnikom pasażerskim i towarowym
na równoprawnych zasadach,
zapewnienie wysokiego poziomu informacji
o ruchu pociągów pasażerskich,
działanie na rzecz zwiększenia
dostępności, atrakcyjności i niezawodności
transportu kolejowego.

Misją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,
firmy z większościowym udziałem Skarbu
Państwa, jest tworzenie najlepszych
warunków do obsługi transportowej kraju
poprzez:

Informacja o Spółce PKP PLK SA

•

18 510 km linii kolejowych/36 218 km
torów:
• 27 115 km - torów szlakowych i
głównych zasadniczych na stacjach
3
• 9 103 km - torów stacyjnych

Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym
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39 988 szt. rozjazdów
14 889 szt. skrzyżowań w poziomie szyn:
• A – 2 458 szt. B – 1 045 szt. C – 1 371 szt.
D – 6 801 szt. F – 584 szt.; przejść dla
pieszych kategorii E – 485 szt.
25 303 szt. obiektów inżynieryjnych, w tym
• 6 400 szt. mostów i wiaduktów
6 160 szt. Budynków
13 129 szt. budowli

•
•

•
•
•

4

18 510 km linii kolejowych
36 218 km torów:
• 27 115 km - torów szlakowych i głównych
zasadniczych na stacjach
• 9 103 km - torów stacyjnych

•
•

Infrastruktura kolejowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku):

282
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3%

3%

2015

elektryczne
suwakowe

38%

mechaniczne
scentralizowane

22%

mechaniczne
kluczowe

39%

mechaniczne
scentralizowane

23%

mechaniczne
kluczowe

Okręgi nastawcze w poszczególnych rodzajach stacyjnych
urządzeń sterowania ruchem (stan na 31 grudnia 2016 r.)

27%

przekaźnikowe

3%

komputerowe
5%

2014

elektryczne
suwakowe

przkaźnikowo komputerowe
komputerowe
7%

27%

przekaźnikowe

3%

przkaźnikowo
komputerowe

Razem:
•
•

elektryczne
suwakowe
3%

2016

komputerowe
8%

mechaniczne
scentralizowane
37%

mechaniczne
kluczowe
22%

2 916 okręgów nastawczych (2016)
2 966 (2015)
5
3 018 (2014)

przekaźnikowe
27%

przkaźnikowo
komputerowe
3%

Systemy Sterowania Ruchem Kolejowym (srk)

Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym
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Załącznik do uchwały Nr 1265/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r.
„Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”
Również: Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie” MIB RP, Warszawa, czerwiec 2017r.

6
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Koszt projektu – 54 mln. PLN
• Lot A – przytorowa część ETCS
• Lot B – urządzenia pokładowe (8
pojazdów)
• Lot C – terminale GSM-R
Koszt interfejsu – 11 mln. PLN

•
•

Koszt projektu – 35 mln. PLN
Koszt interfejsu – 26 mln. PLN

7.1-14 projekt zabudowy ETCS poziom 2 na linii
E30 na odcinku Legnica-Węgliniec-Opole
(154 km)

•

•

7.1-15.1 pilotażowe wdrożenie systemu ETCS
poziom 2 Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna
(84 km)

Koszty zabudowy interfejsów srk-ETCS i adaptacji urządzeń srk

7

Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym
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Posterunki ruchu

Urządzenia stacyjne Urządzenia przekazywania
informacji tor - pojazd
sterowania ruchem

Urządzenia
przejazdowe

Interfejsy

Szlaki kolejowe

Inne urządzenia dodatkowe:
łączność, detekcja stanów
awaryjnych,
elektroenergetyka

Detekcja
stanów
awaryjnych
taboru

Urządzenia
blokad liniowych

Elektroenerget.

S

WARSTWA I

Radiołączność

Zdalne sterowanie urządzeniami dodatkowymi

M

Łączność
przewodowa

RT

WYKONAWCZA

usrk

ET
/E
CS

LCS

-R
SM

Zdalne
sterownie
usrk

Interfejsy różnych
systemów

Regionalne Centrum Sterowania
i Kierowania Ruchem
Stanowiska kierowania ruchem
Stanowiska sterowania ruchem

G

WARSTWA II

RCS

WARSTWA III

Architektura systemów srk

Interfejsy kolejowe (branża automatyki)

8
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Interfejsy kolejowe (branża automatyki)

9
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2015-obecnie – aktualne przetargi w zakresie zabudowy systemu ERTMS/ETCS poziom 2
• Zlecenie implementacji interfejsu srk-ETCS w ramach przetargów na zabudowę systemu
ERTMS/ETCS poziom 2
• Przekazywanie wykonawcom specyfikacji interfejsu w zakresie warstwy aplikacji

2010-2015 – pierwsze wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 2
• Uzyskanie specyfikacji interfejsu w zakresie warstwy aplikacji
• Równoległe uruchomienie kolejnych zadań w zakresie zabudowy systemu

2009 – przygotowania do pierwszego wdrożenia systemu ERTMS/ETCS poziom 2
• Wymaganie na Euroradio+ - SUBSET-098
• Wydzielenie implementacji interfejsu w urządzeniach srk do oddzielnego przetargu

Przed 2009 – brak szczegółowych wymagań w zakresie interfejsu srk-ETCS

Obecne wymagania w zakresie interfejsów

288
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•
•

•

„CBI-CBR Interface Top Level
Specification”
„EGO Protocol Interface Specification”
„Interface Specification CBI - CBR
Interface_Application layer”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na
zdefiniowaną i przekazuje Wykonawcom
dokumentację definiującą warstwę aplikacji
w skład której wchodzą następujące
dokumenty:

11

1. (ETCS - srk) protokół Euroradio+/Subset098„UNISIG SUBSET-098 RBC-RBC Safe
Communication Interface” wersja 1.0.0
2. (ETCS - GSM-R) standardu ETS 300 011 w komunikacji z podsystemem NSS
3. wymagania bezpieczeństwa SIL 4
normy: PN-EN 50126:2002(U), PN-EN 50128:2002(U) i PN-EN 50129:2003(U)

Obecne wymagania w zakresie interfejsów

Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym
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Nastawnica
Systemy zdalnego sterowania (LCS/RCS)
ETCS (L2-RBC/L1-LEU)
CUiD
Blokada liniowa (samoczynna/półsamoczynna)
System zabezpieczenia ruchu na przejeździe
kolejowo-drogowym
Elementy wykonawcze (System kontroli nie zajętości,
Napędy zwrotnicowe, Sygnalizator przytorowy)

Przeznaczenia i zakres stosowania
Sposób realizacji warstwy fizycznej
Określenie protokołu (wszystkie warstwy)
Bezpieczeństwo transmisji
Specyfikację interfejsu
Odniesienia do wymagań RAMS

Pilotaż: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii 278 Węgliniec - Zgorzelec

Prawa własności/Licencja

•
•
•
•
•
•

Dokumentacja techniczna

•

•
•
•
•
•
•

Wymagania dla urządzeń srk

Projekt PKP PLK SA „Otwarte interfejsy”

12
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Otwarty rynek dla producentów i
dostawców systemów i urządzeń srk

Ograniczenie kosztów w całym cyklu
życia produktu, na etapach
• Inwestycji
• Utrzymania

Zagwarantowanie dostępność części
zamiennych lub odpowiedników w
okresie nie krótszym niż 25 lat

Przygotowanie do wdrożenia systemu
ERTMS/ETCS

•

•

•

•

Oczekiwania PKP PLK SA w zakresie standardowych interfejsów

13

Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym
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2014-obecnie
EULYNX – inicjatywa 12 Zarządców
Infrastruktury Kolejowej mająca na celu
standaryzację interfejsów i elementów urządzeń
srk

2010-2012 INtegrated European Signalling
System (INESS)
(uczestnictwo PKP PLK SA pod parasolem UIC)

2003-2008 European Signalling Interface
Standards (ESIS)
UIC (International Union of Railways)
Euro-Interlocking został zakończony w roku
2008 (dokumentacja – Baseline 8.0)

Projekty w zakresie definicji interfejsów srk
(zaangażowanie PKP PLK SA)

14

292
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Nazwa zadania:
„Opracowanie standardowych rozwiązań technicznych w zakresie interfejsów
w komputerowych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym (srk)”

2016/2017 definicja i ogłoszenie wspólnego projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

15

Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym
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Dziękuję za uwagę

Biuro Automatyki i Telekomunikacji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Karol Gruszka
Ekspert ds. ETCS

16

294
Gruszka K.

295

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.

