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SYSTEM DYNAMICZNEJ REDUKCJI OBCIĄŻENIA 
PODSTACJI TRAKCYJNEJ, DZIAŁAJĄCY  

Z WYKORZYSTANIEM ZASOBNIKA DUŻEJ MOCY

Damian Artyszak
mgr inż., Starszy Specjalista, Biuro Badań i Rozwoju, PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, email: 
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Streszczenie. W artykule opisano nowoczesny trakcyjny magazyn energii dużej mocy, który 
został wdrożony do eksploatacji przez spółkę PKP Energetyka S.A. w ramach projektu badawczo-
-rozwojowego dofinansowanego ze źródeł unijnych. Opis instalacji został poprzedzony przeglądem 
rozwiązań technicznych stosowanych na świecie w zakresie magazynowania energii trakcyjnej dla 
sieci zasilanych napięciem stałym. W tekście przedstawiono sposób działania pilotażowej instalacji, 
opisano jej poszczególne komponenty i pokazano wpływ magazynu energii na pracę towarzyszącej 
mu podstacji trakcyjnej. Artykuł jest zwieńczony rozdziałem dotyczącym dalszych możliwości roz-
woju tej technologii w Polsce.

Słowa kluczowe: trakcyjny magazyn energii, obniżenie mocy zamówionej, redukcja strat 
energii 

1. Wprowadzenie

Podstacje trakcyjne są obiektami, które charakteryzują się znaczną nierów-
nomiernością obciążenia, dużą dynamiką zmian zasilania oraz wysokimi moca-
mi szczytowymi w porównaniu z mocą średnią. Z formalnego punktu widzenia 
przekłada się to na konieczność zapewnienia wysokiej wartości mocy umownej, co 
generuje znaczące koszty stałe eksploatacji. Zapas mocy musi być jednak na tyle 
wysoki, aby zagwarantować stabilność zasilania na danym odcinku linii kolejowej.

Powyżej opisane problemy są również potęgowane przez rozwój kolei dużych 
prędkości. Nowoczesne lokomotywy wymagają do zasilania większych mocy niż 
te, które były dotychczas wymagane w systemie. Przykładowo, Alstom EMU250 
z rodziny Pendolino, najszybszy pociąg wykorzystywany przez PKP Intercity, ma 
moc ciągłą 5664 kW [1]. Szereg podstacji musiało przejść gruntowną moderniza-
cję, aby mogły dostarczać taką moc do sieci trakcyjnej.

Konieczność zapewnienia dużej mocy w krótkim czasie jest również proble-
matyczna ze względu na stan krajowej sieci dystrybucyjnej dostarczającej energię 
do podstacji trakcyjnej. Aż 76% linii wysokich i średnich napięć ma ponad 25 lat, 
a 37-42% nawet ponad 40 lat [2]. Ten problem dotyka również sektora odnawial-
nych źródeł energii (OZE), którego rozwój jest ograniczony ze względu na braki 
mocy przyłączeniowej (problem dotyka przede wszystkim farm fotowoltaicznych).
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Jednym ze sposobów na rozwiązanie powyższych problemów jest zastosowanie 
trakcyjnych zasobników energii, które mogłyby stabilizować dostawy energii, po-
krywać zapotrzebowanie na wysoką moc i bilansować produkcję z OZE. Pierwszy 
tego typu magazyn dużej mocy w Polsce został uruchomiony przez spółkę PKP 
Energetyka S.A. W niniejszym artykule opisano parametry urządzenia, sposób 
jego pracy oraz uzyskane efekty po kilku miesiącach eksploatacji.

2. Przegląd trakcyjnych magazynów litowo-jonowych

Trakcyjne zasobniki energii można podzielić na dwa główne typy. Pierwszy to 
zasobniki mobilne - instalowane bezpośrednio w pojazdach trakcyjnych. Ze wzglę-
du na ograniczoną przestrzeń i możliwości instalacyjne, charakteryzują się niewiel-
kimi gabarytami i pojemnościami. Zasobniki mobilne pracują głównie w stanach 
dynamicznych z wykorzystaniem układów hamowania odzyskowego. Podczas pra-
cy, układ przyjmuje część wytracanej energii podczas wyhamowywania pojazdu 
trakcyjnego i oddaje zgromadzoną energię podczas jego przyspieszania. Pozwala 
to m.in. na ograniczenie energii pobieranej z sieci elektroenergetycznej, a tym 
samym redukcję kosztów. Drugi typ to zasobniki stacjonarne, instalowane w pod-
stacjach trakcyjnych lub bezpośredniej bliskości sieci zasilającej. Zasobniki tego 
typu mogą pracować również w trybie odzyskiwania energii, ale przede wszyst-
kim służą do ograniczenia (redukcji) obciążeń szczytowych podstacji. W porów-
naniu z magazynami mobilnymi charakteryzują się większymi gabarytami, a co za 
tym idzie znacznie większymi pojemnościami oraz osiągalną mocą. Nie podlegają 
również ograniczeniom technicznym ze względu na technologię magazynowania 
i możliwości instalacyjne w pojeździe. W przypadku zasobników stacjonarnych, 
obok technologii elektrochemicznych spotykane są również zasobniki kinetyczne, 
czy nadprzewodnikowe.

Na chwilę obecną najczęściej wykorzystywane technologie magazynowania to 
przede wszystkim zasobniki akumulatorowe (Li-ion, Ni-MH), superkondensato-
rowe (EDLC) i mechaniczne (koła zamachowe). W fazie badawczej są również 
zasobniki nadprzewodnikowe elektromagnetyczne (SMES) [3]. Niekwestionowa-
nym, światowym liderem w obszarze stacjonarnych systemów magazynowania 
energii implementowanych w sieciach trakcyjnych jest Japonia [4,5,6]. Początko-
wo, z uwagi na słabą dojrzałość technologii litowych, implementowano systemy 
z zasobnikami kinetycznymi – pierwszy taki system do praktycznego zastosowania 
w sieci trakcyjnej o mocy 2 MW zainstalowano w 1988 roku [5]. Systemy maga-
zynowania energii z litowymi (Li-ion), niklowymi (Ni-MH), czy superkondensa-
torowymi (EDLC) zasobnikami energii zaczęto instalować od 2006 roku. Od tego 
czasu notuje się coraz większy udział tych technologii w systemach trakcyjnych. 
Ich głównym celem jest kompensacja spadków napięcia, wykorzystanie energii 
regeneracyjnej, czy zasilanie awaryjne [6]. 
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Rys. 1. Systemy magazynowania energii zainstalowane w sieciach trakcyjnych DC w Japonii [6]

Podobny trakcyjny system magazynowania energii współpracujący z siecią 
3 kV DC został zaimplementowany na trasie szybkiej kolei we Włoszech na od-
cinku Magliana – Fiumicino (fragment linii łączącej dworzec Roma Termini z por-
tem lotniczym Roma-Fiumicino). Układ jest wykorzystywany do redukcji prądów 
rozruchowych i spadków napięć podczas rozruchu pojazdów trakcyjnych o dużych 
prędkościach przejazdowych [7]. System zasobnikowy wykorzystuje hamowanie 
regeneracyjne pojazdów trakcyjnych typu ETR 1000, magazynując w tym czasie 
energię i oddając ją podczas rozruchu. Pozwala to na ograniczenie prądów w liniach 
zasilających podstację. Algorytm sterowania, obok parametrów eksploatacyjnych 
systemu zasobnikowego kontroluje poziom napięcia w sieci trakcyjnej oraz stan 
naładowania (ang. State of Charge) zasobnika. Jeżeli SoC mieści się w odpowiednim 
zakresie, to w przypadku wykrycia hamowania regeneracyjnego (wzrost napięcia 
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w sieci trakcyjnej) magazyn się ładuje, natomiast w przypadku spadku napięcia 
w sieci następuje rozładowywanie magazynu. Jeżeli SoC przekroczy wartość mak-
symalną lub spadnie poniżej minimalnej, algorytm odpowiednio nie zezwoli na 
ładowanie lub głębsze rozładowywanie zasobnika. Ponadto w przypadku, gdy po-
ziom SoC spadnie poniżej minimalnego, a napięcie w linii będzie większe niż zało-
żona wartość minimalna, algorytm rozpocznie procedurę wolnego doładowywania 
zasobnika energii. Bez systemu magazynowania energii wahania napięcia w linii 
wynoszą 1500 V i osiągają wartości graniczne. System zasobnikowy pozwala na 
ograniczenie zmian napięcia w linii do wartości ok. 700 V, dzięki czemu napięcie 
nie osiąga minimalnych i maksymalnych wartości granicznych [7].

Stacjonarne systemy magazynowania energii z zasobnikami litowo-jonowymi 
znalazły zastosowanie również w systemach trakcyjnych metra, gdzie pomimo od-
biorników takich jak oświetlenie, napędy wind, schodów, wentylacji czy klima-
tyzacji, większość energii (ok. 40%) zużywana jest w trakcji elektrycznej (rys. 2).

 

Rys. 2. Zużycie energii elektrycznej w systemach metra [8]

Taki system został zaimplementowany m.in. w podstacji trakcyjnej jednej z li-
nii metra w Seulu [9]. Głównym zadaniem zasobnika energii jest stabilizacja na-
pięcia w sieci trakcyjnej podczas hamowania regeneracyjnego i rozruchu pojazdów 
trakcyjnych. Magazyn energii jest przyłączony do sieci DC przez dwukierunko-
wy przekształtnik. Moc znamionowa systemu to 1 MW, a pojemność 38 kWh. 
Wykorzystanie energii generowanej podczas hamowania regeneracyjnego pozwa-
la ograniczyć ilość energii elektrycznej pobieranej z sieci. Średnio układ pozwala 
zaoszczędzić 1500 kWh dziennie (ok. 16,7% dziennego zużycia). Maksymalnie 
w szczytowym zapotrzebowaniu na energię oszczędności przekraczają 25% [9].

Analizując dane dotyczące pracujących układów można wykazać, że głównym 
celem instalacji systemów magazynowania energii w sieciach trakcyjnych jest 
ograniczenie prądów rozruchowych podczas startu pojazdów trakcyjnych, a tym 
samym obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną w stanach dynamicz-
nych. Opisane powyżej przykłady systemów umożliwiają odzysk energii podczas 
hamowania – tzw. hamowanie regeneracyjne (rekuperacja energii). Zjawiska te 
są silnie związane z charakterystyką pracy transportu kolejowego. W przypadku 
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przejazdu pociągu przez odcinek sieci zasilanej przez stację trakcyjna, dochodzi 
do gwałtownego poboru mocy oraz spadku napięcia. W przypadku hamowania 
pojazdu zachodzi zjawisko odwrotne. Dzięki zastosowaniu magazynu energii, od-
dana podczas procesu hamowania energia może zostać zgromadzona i wykorzy-
stana na przyszłe przejazdy. Stabilizacja napięcia w sieci zasilania oraz redukcja 
szczytowego zapotrzebowania na moc stanowią kluczowe założenia trakcyjnych 
zasobników energii, czym wpływają na bezpieczeństwo dostaw oraz poprawę ja-
kości energii elektrycznej. 

3. Prototypowa instalacja magazynowania energii trakcyjnej PKP Ener-
getyka S.A.

3.1. Prace badawcze poprzedzające budowę instalacji

Układy magazynowania energii charakteryzują się budową modułową, co daje 
szerokie możliwości ich dostosowania do docelowego przeznaczenia. Aby zapew-
nić optymalną pracę instalacji, należy dokładnie dobrać jej parametry, w związku 
z czym pierwszym etapem prac badawczych było opracowanie wytycznych do wy-
boru docelowej lokalizacji. Do dalszej analizy wytypowano podstacje charaktery-
zujące się znaczną zmiennością mocy obciążenia. W obiektach spełniających okre-
ślone kryteria przeprowadzono badania zmienności mocy po stronie prądu stałego 
oraz prądu zmiennego, co pozwoliło opracować rekomendacje w zakresie wyboru 
technologii i parametrów systemu magazynowania energii.

Wstępne wyniki zostały zweryfikowane w uproszczonym matematycznym mo-
delu podstacji trakcyjnej i sieci zasilającej – na tej podstawie wyznaczono wstępnie 
moc maksymalną i pojemność w zależności od przyjętego progu redukcji mocy po 
stronie prądu zmiennego. Model posłużył również do symulacji działania opraco-
wywanych algorytmów sterowania, które zostały poddane weryfikacji wraz z od-
powiednimi nastawami. Jako docelową lokalizację wybrano podstację trakcyjną 
Garbce, gmina Żmigród, położoną przy linii kolejowej nr 271 (Wrocław Główny 
– Poznań Główny).

 
3.2. Instalacja prototypowa systemu magazynowania energii

Uruchomiona instalacja jest pierwszym wielkoskalowym magazynem energii 
w spółce PKP Energetyka S.A. Jest to również jedna z pierwszych tego typu in-
stalacji dużej mocy na świecie, która bezpośrednio współpracuje z siecią trakcyjną 
3 kV DC, jako że magazyn jest bezpośrednio przyłączony do szyny prądu stałego 
w podstacji za pomocą dedykowanej celki liniowej (rys. 3). Magazyn energii jest 
bezpośrednio ładowany prądem stałym, co dodatkowo pozwala zmniejszyć straty 
energii ze względu na brak konwersji DC/AC/DC.
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Rys. 3. Schematyczne pokazanie współpracy magazynu z podstacją 
Źródło: materiały własne

Instalacja magazynowania energii składa się z dwóch głównych systemów:
•	 system bateryjny – w jego skład wchodzi 4240 ogniw litowo-jonowych wy-

konanych w technologii NMC (z elektrodą niklowo-manganowo-kobalto-
wą). Baterie pogrupowane są w moduły, a moduły z kolei w cztery łańcuchy 
bateryjne – każdy z nich jest zamontowany w osobnym kontenerze 20ft 
(rys. 4). Łańcuchy są połączone równolegle do wspólnej szyny 4 kV DC. 
Każda bateria wyposażona jest we własny zestaw czujników, który pozwa-
la na bieżąco monitorować jej podstawowe parametry: napięcie, prąd oraz 
temperaturę. System bateryjny jest wyposażony w punktowy system gasze-
nia gazem, który umożliwia gaszenie wyłącznie wadliwych modułów.

Rys. 4. Baterie litowo-jonowe zamontowane w jednym z kontenerów
Źródło: materiały własne
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•	 system przekształcania energii – jego główny element stanowi dwukierun-
kowy przekształtnik energoelektroniczny DC/DC składający się z 7 równo-
legle pracujących modułów (7 x 0,92 MW), którego zadaniem jest odpo-
wiednie dostosowanie parametrów energii elektrycznej wpływającej i wy-
pływającej z magazynu (rys. 5). W przypadku awarii jednego z modułów 
przekształtnikowych zapewniona jest ciągła praca systemu magazynowania 
z niezmienionymi parametrami, a w przypadku awarii kolejnych modułów 
ciągłość pracy jest zachowana, jednak z mniejszą mocą. Przekształtnik jest 
zainstalowany w osobnym kontenerze 20ft.

Rys. 5. Schematyczne pokazanie połączenia kontenera przekształtnikowego z kontenerami bateryjnymi
Źródło: materiały własne

Oprócz czterech kontenerów bateryjnych i jednego kontenera przekształtni-
kowego, w skład instalacji magazynowania energii wchodzą dodatkowo konte-
ner zawierający instalację chłodniczą (baterie są chłodzone powietrzem, natomiast 
przekształtnik posiada dedykowany system chłodzenia wodnego) oraz dedykowa-
na celka liniowa 3 kV DC zamontowana w istniejącej rozdzielnicy prądu stałego 
w podstacji trakcyjnej. Cały obiekt zajmuje powierzchnię ok. 180 m2 (rys. 6).

Rys. 6. Widok z góry na magazyn energii (po prawej) położony obok PT Garbce (po lewej)
Źródło: materiały własne
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Prawidłowa praca baterii jest zagwarantowana przez działanie systemu BMS 
(ang. Battery Management System). Jego rolą jest równomiernie ładowanie oraz 
rozładowanie ogniw bateryjnych w taki sposób, aby były zachowane bezpiecz-
ne poziomy napięcia oraz prądu. Nadrzędnym systemem dla całej instalacji ma-
gazynowania energii jest EMS (ang. Energy Management System), który dba o to, 
aby magazyn pracował optymalnie i zgodnie z zapotrzebowaniem sieci trakcyjnej, 
a także gromadził dane i parametry pracy układu. Gromadzenie i dystrybucja da-
nych odbywa się za pomocą systemu SCADA (rys. 7), dzięki czemu pracę instalacji 
mogą nadzorować dyspozytorzy w Rejonowej Dyspozyturze Energetyki, a także 
inni pracownicy biorący udział w pracach projektowych. Wyniki uzyskane w trak-
cie realizacji prac badawczych pozwolą na wypracowanie odpowiednich standar-
dów wdrożenia kolejnych magazynów energii w innych podstacjach należących do 
PKP Energetyka S.A.

Rys. 7. Schematyczna struktura magazynu energii trakcyjnej w Garbcach
Źródło: materiały własne

Prototypowa instalacja ma moc 5,5 MW i pojemność użyteczną na poziomie 
ok. 1,8 MWh (pojemność gwarantowana po upływie 10 lat eksploatacji wynosi 
1,2 MWh) przy co najmniej 15-letniej żywotności układu. Głównym celem skon-
struowanego prototypu jest redukcja szczytowego obciążenia podstacji trakcyjnej 
wynikającej z ruchu kolejowego na pobliskiej linii. W konsekwencji, pozwala to 
obniżyć moc zamówioną obiektu, co przekłada się na wymierne korzyści ekono-
miczne (zmniejszenie kosztów stałych eksploatacji).

Powyższy efekt jest możliwy do uzyskania ze względu na tryby pracy łado-
wania i rozładowania magazynu. Są one kształtowane przez zaimplementowane 
algorytmy sterowania (rys. 8) oraz nastawy, które mogą być ręcznie zmieniane 
przez obsługę. Podstawową nastawą jest próg redukcji mocy podstacji trakcyjnej 
PLIM – wartość ta określa maksymalną moc z jaką może być zasilana podstacja 
z krajowego systemu dystrybucyjnego. Jeżeli zapotrzebowanie na moc trakcyjną 
PDC jest mniejsze lub równe wartości PLIM, to podstacja w całości pokrywa to 
zapotrzebowanie, a magazyn nie rozładowuje się. Z kolei, gdy zapotrzebowanie 
na moc trakcyjną PDC przewyższa wartość PLIM, to wtedy magazyn rozładowuje 
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się z mocą PES będącą różnicą wartości PDC i PLIM, podczas gdy moc o war-
tości PLIM jest dostarczana bezpośrednio z krajowego systemu dystrybucyjnego 
przez podstację. Techniczne możliwe jest ustawienie wartości PLIM w zakresie 
1,0-3,0 MW (z rozdzielczością 0,1 MW), ale dotychczas przeprowadzone pra-
ce badawcze wykazały, że możliwe jest obniżenie nastawy poniżej 1,0 MW bez 
zaburzenia funkcjonalności instalacji. Druga zaimplementowana nastawa określa 
maksymalną moc PCH z jaką może być ładowany magazyn. Można ustalić jej 
wartość w zakresie 0,2-0,5 MW (z rozdzielczością 0,01 MW). Jest to jednak na-
stawa podrzędna w stosunku do nastawy PLIM. W algorytmie zaszyto też progi 
zabezpieczające baterie przed nadmierną eksploatacją, tj. minimalny oraz maksy-
malny poziom naładowania magazynu SoC.

Rys. 8. Opracowany algorytm sterowania instalacji magazynowania energii [10]
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Wdrożenie powyższego algorytmu przekłada się na to, że w okresie, gdy nie 
ma ruchu pociągów na linii kolejowej, magazyn jest ładowany niską mocą z kra-
jowej sieci dystrybucyjnej. Długotrwałe ładowanie mocą poniżej progu PLIM nie 
ma znaczącego wpływu na średnią moc 15-minutową, która jest wykorzystywa-
na do rozliczeń z operatorem systemu dystrybucyjnego dostarczającego energię 
do podstacji. Kiedy na odcinku zasilanym przez konkretną podstację pojawi się 
pojazd i zostanie wykryte zapotrzebowanie na moc trakcyjną PDC, magazyn od-
daje energię w bardzo krótkim czasie (rzędu kilku sekund) i zapewnia odpowiedni 
poziom mocy. Dzięki temu podczas ruchu pociągu pobierana jest o wiele mniej-
sza moc z krajowej sieci dystrybucyjnej, co pozwala na znaczące obniżenie zamó-
wionej mocy szczytowej. Zasobnik ponadto umożliwia osiągnięcie tego celu bez 
ograniczania wielkości i parametrów dystrybuowanej energii. Jest to rozwiązanie 
uwzględniające specyfikę zasilania kolei, umożliwiające powolne ładowanie maga-
zynu i szybkie oddanie zgromadzonej energii, kiedy przejeżdża pociąg.

Zastosowanie określonego trybu pracy przynosi również inne korzyści. Po 
pierwsze, poprzez zniwelowanie przesyłania dużych wartości mocy w krótkim cza-
sie przez podstację trakcyjną, ulega poprawie stabilność napięcia po stronie prądu 
stałego podstacji trakcyjnej. To z kolei pozwala na zwiększenie natężenia ruchu 
pojazdów trakcyjnych i w konsekwencji wzrost wolumenu dystrybuowanej energii 
bez konieczności zwiększania mocy przyłączeniowych. W rezultacie spodziewane 
jest również zmniejszenie oddziaływania poszczególnych podstacji trakcyjnych na 
zasilające je sieci dystrybucyjne poprzez redukcję wahań mocy oraz mocy szczyto-
wych. Ten efekt może być także wykorzystany do świadczenia komercyjnych usług 
systemowych, polegających na czasowym intencjonalnym ograniczeniu mocy na 
żądanie. Po drugie, przesyłanie prądu o wielokrotnie mniejszym natężeniu wpływa 
na redukcję strat energii w liniach zasilających, co zostało szczegółowo opisane 
w kolejnym rozdziale.

4. Efekty pracy instalacji pilotażowej magazynowania energii

4.1. Zmniejszenie maksymalnej mocy podstacji

Wykorzystanie instalacji magazynowania energii pozwoliło zmniejszyć zarów-
no maksymalną moc podstacji trakcyjnej jak również moc średnią 15-minutową, 
czyli moc zamówioną. Ze względu na trwające prace badawcze i nowatorski cha-
rakter projektu nie dokonano jeszcze formalnego zmniejszenia mocy zamówio-
nej dla obiektu w Garbcach, która na chwilę obecną wynosi 3,6 MW (2,1 MW 
dla przyłącza podstawowego oraz 1,5 MW dla przyłącza rezerwowego). Magazyn 
energii pozwolił zmniejszyć tę moc do poziomu 1,5 MW, tj. do wielkości nasta-
wy wybranej dla wstępnego etapu pracy instalacji. Przeprowadzone badania oraz 
dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji magazynu pokazują, że możliwa jest 
dalsza redukcja mocy zamówionej do poziomu 1,0 MW. Obrazują to poniższe 
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trendy pracy magazynu wybrane dla kilku przykładowych okresów – na górze 
wykresu pokazano moc magazynu (moc dodatnia oznacza rozładowanie, a moc 
ujemna ładowanie), a na dole moc od strony sieci trakcyjnej (rys. 9-12). Ponad-
to naniesiono linię obrazującą ograniczenie mocy podstacji trakcyjnej PLIM. Wy-
raźnie widać, że magazyn pokrył wszystkie piki mocy przekraczające nastawione 
ograniczenie, a także, że istnieje potencjał do dalszej redukcji mocy podstacji, co 
jest celem dalszych prac badawczych.

Rys. 9. Maksymalna moc magazynu – 4,7 MW 
Źródło: materiały własne

Rys. 10. Maksymalna moc magazynu – 4,1 MW 
Źródło: materiały własne
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Rys. 11. Maksymalna moc magazynu – 5,1 MW 
Źródło: materiały własne

Rys. 12. Maksymalna moc magazynu – 5,1 MW 
Źródło: materiały własne

4.2. Zmniejszenie strat w liniach zasilających podstację trakcyjną

Jak wcześniej wspomniano, wykorzystanie magazynu energii i jego trybów 
pracy powinno również pozwolić na obniżenie strat energii w liniach zasilających 
podstację trakcyjną. Wysokość strat określono na podstawie pomiarów z liczni-
ków energii zamontowanych na linii podstawowej i rezerwowej doprowadzających 
energię do obiektu oraz na podstawie parametrów zastępczych linii zasilających, 
które zostały wyznaczone w trakcie projektu. 

Parametry zastępcze linii zasilającej (rys. 13):
•	 rezystancja linii zasilającej podstawowej RL1 = 1,244 Ω;
•	 reaktancja linii zasilającej podstawowej XL1 = 2,379 Ω;
•	 rezystancja linii zasilającej rezerwowej RL2 = 1,244 Ω;
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•	 reaktancja linii zasilającej rezerwowej XL2 = 2,379 Ω;
•	 napięcie międzyfazowe linii zasilającej U = 20 kV.

Rys. 13. Schemat zastępczy linii zasilającej PT Garbce 
Źródło: materiały własne

Straty mocy w linii dla każdego i-tego, 15 minutowego przedziału czasu, liczo-
ne są z zależności:

 (1)
gdzie:
•	 t – 15-minutowy okres czasu całkowania (uśredniania);
•	 E_P1 – energia czynna 15-minutowa pierwszego zestawu prostownikowe-

go (linia podstawowa) [kWh];
•	 E_P2 – energia czynna 15-minutowa drugiego zestawu prostownikowego 

(linia rezerwowa) [kWh];
•	 E_Q1 – energia bierna indukcyjna 15-minutowa pierwszego zestawu pro-

stownikowego (linia podstawowa) [kVarh];
•	 E_Q2 – energia bierna indukcyjna 15-minutowa drugiego zestawu pro-

stownikowego (linia rezerwowa) [kVarh].

Sumaryczne straty energii w linii zasilającej, za n-15 minutowych odcinków 
czasu, zostały wyznaczone ze wzoru:

 (2)

Porównano straty energii dla dwóch analogicznych okresów: marzec – maj 
2020 (gdy magazyn energii nie został jeszcze wybudowany) oraz marzec – maj 
2021 (gdy magazyn energii był już eksploatowany). Wyniki przedstawiono na 
poniższym wykresie i w tabeli (rys. 14, Tab. 1).
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Rys. 14. Porównanie dobowych straty energii elektrycznej (w kWh) w liniach zasilających PT Garbce 
w okresie od marca do maja w 2020 i 2021 r. 

Źródło: materiały własne

Tabela 1. Straty energii w linii zasilającej dla PT Garbce za miesiące marzec – maj

Rok 2020 2021
Maksymalne dobowe straty energii [kWh] 26,20 28,38
Średnie dobowe straty energii [kWh] 11,01 7,82
Sumaryczne straty energii [kWh] 1012,47 719,63

Z przeprowadzonych powyżej analiz wynika, że straty energii w liniach zasilają-
cych zmalały z 1012,47 kWh do 719,63 kWh, co oznacza zmniejszenie strat o ok. 
28,9%. Zużycie energii w przypadku podstacji trakcyjnej są bezpośrednio zależ-
ne od liczby przejazdów pociągów przy danej podstacji. Do wyznaczenia wpływu 
natężenia ruchu kolejowego na straty energii w liniach zasilających wprowadzono 
odpowiedni współczynnik:

 (3)
gdzie:

 – straty energii w liniach zasilających PT Garbce w analizowanym 
okresie,

 – liczba pociągów zasilanych przez PT Garbce w analizowanym okresie.



21SYSTEM DYNAMICZNEJ REDUKCJI OBCIĄŻENIA PODSTACJI TRAKCYJNEJ, DZIAŁAJĄCY...

Rys. 15. Porównanie jednostkowych strat energii w liniach zasilających PT Garbce w zależności 
od liczby zasilanych pociągów w okresie od marca do maja w 2020 i 2021 r.

Źródło: materiały własne

Średni jednostkowy wskaźnik strat w analizowanych okresach wynosi odpo-
wiednio 0,255 dla 2020 r. oraz 0,098 dla 2021 r. To oznacza, że jednostkowe stra-
ty energii odniesione do liczby przejazdów pociągów zmniejszył się aż o ok. 61,6%.

5. Dalsze możliwości rozwoju

Magazyn energii trakcyjnej nadal jest obiektem prac badawczych, chociaż do-
tychczasowe wyniki pokazały, że jest on w pełni funkcjonalny. W 2022 roku w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie powstanie farma fotowoltaiczna, co pozwoli rozszerzyć 
zakres projektu. W ten sposób magazyn zyska również dodatkową funkcjonal-
ność, tj. współpracę ze źródłami odnawialnymi i stabilizację jej dostaw, co jest ty-
powym przeznaczeniem większości tego typu obiektów budowanych w Polsce i na 
świecie. Farma fotowoltaiczna, wraz z podstacją trakcyjną i magazynem energii, 
będzie też stanowić zalążek Lokalnego Systemu Bilansowania (LOB), do którego 
będą mogli przyłączać się inni lokalni odbiorcy energii, czy prosumenci/producenci 
(rys. 16). Inną możliwością wykorzystania magazynu energii jest pobieranie ener-
gii trakcyjnej z rekuperacji. Obecnie energia generowana w trakcie hamowania 
pociągu jest w znacznej mierze tracona. Zasobnik energii będzie mógł zgromadzić 
powstałą energię i przechować ją do późniejszego wykorzystania.

Spółka PKP Energetyka S.A. planuje w kolejnych latach wybudować blisko 
300 trakcyjnych zasobników energii. To działanie jest nieodzowne dla dalszego 
rozwoju polskiej kolei i wzmacniania zasilającego ją systemu elektroenergetyczne-
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go, ponieważ potrzeby transportu kolejowego w Polsce systematycznie rosną. Bu-
dowa kolejnych magazynów energii ma również ogromne znaczenie dla realizacji 
Programu Zielona Kolej. To sektorowa inicjatywa podmiotów z branży kolejowej 
należących do Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), zakładająca 
osiągnięcie w 2030 r. zasilania kolei energią trakcyjną pochodzącą w 85% z OZE. 
Aby plany te się powiodły, niezbędne będzie m.in. zapewnienie równowagi w sys-
temie wykorzystującym rozproszone i nierównomiernie pracujące odnawialne źró-
dła energii. Nowoczesne zasobniki sprawią, że dostawy energii będą stabilne także 
wtedy, gdy nie będzie świeciło słońce lub wiał wiatr.

Rys. 16. Przykładowy model Lokalnego Obszaru Bilansowania (LOB): 1) lokalne OZE generują ener-
gię, 2) nadmiar energii gromadzony jest w zasobniku, 3) zasobnik umożliwia również gromadzenie 

energii z rekuperacji, 4) i 5) do LOB mogą też przyłączać się lokalni odbiorcy energii 
Źródło: materiały własne

Projekt „System dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wy-
korzystaniem zasobnika dużej mocy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 i realizowany w ramach konkursu Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju: nr 8 Programu sektorowego „PBSE”. Wartość przedsięwzięcia to 
19.978.431,20 zł, a dofinansowanie z NCBR wyniosło 8.819.597,28 zł.
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Streszczenie. Zasadniczym celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi problematyki finan-
sowania prac badawczo-rozwojowych w obszarze transportu szynowego z perspektywy instytucji 
korzystającej ze środków przeznaczonych na naukę jaką jest Instytut Kolejnictwa. W artykule 
zastosowano analizę materiałów źródłowych, studium przypadku, metodę bibliograficzną.
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1. Wprowadzenie

W Polsce finansowanie nauki odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [5]. Minister właściwy ds. nauki 
planuje i przekazuje środki finansowe dla jednostek naukowych, uczelni i innych 
podmiotów jako dysponent części budżetowych oraz instytucja pośrednicząca 
w wybranych programach operacyjnych. Do najważniejszych obszarów objętych 
finansowaniem należą:

• strategiczne badania naukowe i prace rozwojowe zarządzane przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju oraz inne zadania realizowane przez Cen-
trum;

• inwestycje służące badaniom naukowym i pracom rozwojowym;
• współpraca naukowa z zagranicą;
• działalność wspomagająca badania (zadania służące rozwojowi, promocji 

i zastosowaniom praktycznym nauki);
• programy lub przedsięwzięcia określane przez ministra właściwego do spraw 

nauki;
• działalność statutowa jednostek naukowych, w tym badania własne oraz 

utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych [8].
Działalność badawczo-rozwojowa i jej finansowanie zależna jest od prowadzonej 

przez państwo polityki innowacyjnej i naukowej. W 2007 r. powstało Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które jest państwową agencją wykonawczą 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
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2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), powołaną 
do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyj-
nej państwa. W momencie powstania była to jednostka stworzona jako platfor-
ma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Obecnie działa na 
podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju [4]. Wprowadzona w 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum 
na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strate-
gicznego programu badań. Dodatkowo we wrześniu 2011 r. NCBR rozszerzył 
zakres działalności o nowe inicjatywy i możliwości. Centrum przejmując od MEiN 
funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych, stało się jednym 
z największych ośrodków wspierania innowacyjności w Polsce. Działalność Cen-
trum finansowana jest ze środków państwowych oraz funduszy Unii Europejskiej. 
Do zadań Centrum należy wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przed-
siębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań 
opartych na wynikach badań naukowych. Głównym celem NCBR jest zarządzanie 
i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, któ-
re bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań NCBR należy 
również wspieranie komercjalizacji oraz innych form transferu wyników badań 
naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych, a także 
realizacja projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

NCBR jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu funduszy w ramach 
dwóch programów operacyjnych w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020, 
tj.: Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), Programu Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) oraz Beneficjentem Programu Polska Cyfrowa (PO PC). Programy 
realizowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejną inicja-
tywą są Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Celem kra-
jowych inicjatyw jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii 
zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodar-
ki. Ich celem jest również wzmocnienie współpracy pomiędzy polskim biznesem 
i nauką. W ramach programów krajowych realizowane są także wspólne przed-
sięwzięcia, tj. przedsięwzięcia realizowane we współpracy z podmiotem zewnętrz-
nym, który zobowiązany jest wnieść wkład w wysokości co najmniej 50% środków 
przeznaczonych na dofinansowanie [7].

Jak wspomniano wcześniej fundusze na działalność badawczo-rozwojową moż-
na pozyskiwać z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Program jest naj-
większą w Unii Europejskiej inicjatywą na rzecz rozwoju badań i tworzenia inno-
wacji. Rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały okre-
ślone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach 
priorytetowych i działaniach, na które się dzieli zostały doprecyzowane obszary 
i typy przedsięwzięć.

• Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa;
• Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalno-

ści B+R+I;



27MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W OBSZARZE...

• Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu inno-
wacji;

• Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach;
• Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego;
• Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki;
• Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych.

2. Aktywność Instytutu Kolejnictwa w pozyskiwaniu funduszy na pro-
wadzenie projektów badawczo - rozwojowych wspólnie z partnerami 
naukowymi i przemysłowymi

Aktywność naukowo-badawcza realizowana przez Instytut Kolejnictwa (IK) 
jest istotnym elementem rozwoju postaw innowacyjnych i ich wpływu na kształto-
wanie polityki innowacyjnej w Polsce. Do priorytetowych zadań IK należą: wspar-
cie merytoryczne podmiotów, decydentów, organizatorów transportu, przewoźni-
ków, projektów inwestycyjnych, doskonalenie kompetencji kadr szeroko rozumia-
nego sektora transportu oraz poprawa bezpieczeństwa w transporcie. Od wielu lat 
Instytut odgrywa istotną rolę w zakresie badań i rozwoju transportu szynowego, 
prowadząc prace badawczo-rozwojowe oraz certyfikacyjne w dziedzinie kolejnic-
twa i miejskiego transportu szynowego. Od ponad 70 lat Instytut związany jest 
zarówno z Polskimi Kolejami Państwowymi, jak i z resortem transportu. Dorobek, 
unikalne kompetencje oraz specjalistyczne laboratoria i stanowiska badawcze sta-
nowią podstawę do kreowania i wspierania innowacyjności [2].

Znacznym wsparciem dla IK stały się środki pochodzące z udziału w projek-
tach unijnych oraz krajowych. W latach 2017 - 2020 Instytut Kolejnictwa naj-
większą aktywność w pozyskiwaniu funduszy na działalność badawczo-rozwojową 
wykazał w projektach z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) [3]. 
Obecnie, w ramach konkursu na projekty aplikacyjne (Poddziałanie 4.1.4), i kon-
kursu Szybka Ścieżka dla MŚP, IK zaangażowany jest w dwa projekty. Projekt pn. 
„Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu zapobiegającemu obladzaniu i oszranianiu 
kolejowej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem automatycznej stacji pogodowej”.

Drugi projekt „Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów” realizowany jest 
w konsorcjum z Instytutem Nauki i Techniki STIPENDIUM, przedsiębior-
stwem MobileMS Sp. z o.o. oraz KODEGENIX Sp. z o.o. Jego ideą jest opraco-
wanie instalacji demonstracyjnej oraz walidacja technologii prowadzących do in-
nowacyjnego produktu o nazwie własnej IMW w postaci inteligentnego systemu 
monitoringu wagonów kolejowych [1].

W 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w programie 
pn. BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej. Jest to program wsparcia 
badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej finan-
sowany przez NCBR oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Konkurs ogłoszono 
w pięciu grupach tematycznych:
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1) digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego,
2) zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środo-

wisko,
3) zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróż-

nych,
4) zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne 

oraz ingerencja osób trzecich,
5) usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.
Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i kon-

kurencyjności transportu kolejowego do 2026 r. Realizacja programu ma przyczy-
nić się do wzrostu aktywności B+R w obszarze infrastruktury kolejowej, zwięk-
szenia liczby innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze, poprawy efektywności 
eksploatacji i zarządzania infrastrukturą kolejową oraz zmniejszenia negatywnego 
oddziaływania transportu kolejowego na środowisko. W konkursie złożono 30 
wniosków. Do dofinansowania wybrano 10 nowatorskich projektów, w tym 5, 
w których Instytut Kolejnictwa jest zaangażowany jako lider lub konsorcjant.

Tabela 1. Udział Instytutu Kolejnictwa w projektach „BRIK”

Nazwa projektu Wykonawcy

Data 
rozpoczęcia  
i zakończenia 
projektu

Całkowita 
wartość 
dofinansowania 
z NCBR

Opracowanie i wdrożenie elementów 
systemu antykradzieżowego sieci jezdnej w 
transporcie szynowym

IK, Neel Sp. z.o.o. 2018-07-01
2022-08-31 444 075 PLN

Opracowanie innowacyjnego systemu 
zarządzania infrastrukturą oświetleniową̨ na 
sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.

IK, Siled Sp.z o.o., Zakład 
Automatyki Urządzeń 
Pomiarowych AREX 
Sp. z o.o.,  
ABZ Consulting Sp. z o.o.

2018-07-01
2022-08-31 416 675 PLN

Standaryzacja wybranych interfejsów 
komputerowych urządzeń i systemów 
sterowania ruchem kolejowym (srk)

IK, Rail-Mil Computers 
Sp.z o.o. 

2018-06-01
2022-02-28 1 872 481 PLN

Optymalizacja układu przetworników 
ultradźwiękowych do wykrywania wad 
wewnętrznych szyn kolejowych zgodnie 
z obowiązującym w PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Katalogiem wad

IK, Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki PAN,
ZBM ULTRA Sp. z o.o.

2018-10-01
2021-09-30 366 938 PLN

Innowacyjne rozwiązania w zakresie 
ochrony ludzi i budynków przed drganiami 
od ruchu kolejowego  
(IK jako konsorcjant)

IK, Politechnika 
Warszawska, Budimex, 
Tines Investment Sp.z 
o.o, Instytut Ochrony 
Środowiska

2018-06-01
2022-06-30 708 256 PLN

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Kolejnictwa: www.ikolej.pl [6]

Interesującym projektem, realizowanym przez Instytut Kolejnictwa we 
współpracy z firmą Neel, jest budowa antykradzieżowego systemu sieci trak-
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cyjnej. Cel projektu to monitorowanie stanu sieci jezdnej, a w przypadku na-
ruszenia ciągłości elementów (zerwania, przecięcia, kradzieży przewodu jezd-
nego lub linki nośnej) powiadomienie służb odpowiedzialnych za ochronę in-
frastruktury kolejowej. Zaprojektowane nowe rozwiązania przyczynią się do 
zagwarantowania przewozom kolejowym wysokiej niezawodności. Zastosowa-
nie nowoczesnych systemów informacyjnych i technologii wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa.

Współpraca specjalistów z Instytutu Kolejnictwa i spółek: Siled Sp. z o.o., 
Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. oraz ABZ 
Consulting Sp. z o.o. polega na opracowaniu systemu zarządzania, sterowania 
i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych. Prace te umożliwią dostoso-
wanie oświetlenia do rzeczywistego ruchu pociągów na stacjach oraz obecności 
podróżnych na peronach.

W wyniku realizacji projektu „Standaryzacja wybranych interfejsów kompute-
rowych urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (srk)” wdrażane są nowe 
standardowe interfejsy urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym. 
Przeznaczone są one do zastosowania w sieci kolejowej zarządzanej przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. (a także innych zarządców infrastruktury), wraz 
z dokumentacją zawierającą opis standardów, wytycznych stosowania i projek-
towania tych interfejsów.

Celem projektu „Optymalizacja układu przetworników ultradźwiękowych do wy-
krywania wad wewnętrznych szyn kolejowych”, stanowi opracowanie optymalnej 
konfiguracji przetworników ultradźwiękowych dla wagonu defektoskopowe-
go oraz jednotokowych ręcznych urządzeń pomiarowych. Przyczyni się ona do 
wykrywania większej ilości wad, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Realizacja projektu umożliwi świadczenie 
usług pomiarów szyn dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz innych zarząd-
ców infrastruktury kolejowej.

Działania dotyczące innowacyjnych rozwiązań, ograniczających negatywny 
wpływ transportu kolejowego na ludzi i środowisko wykonują: Politechnika 
Warszawska, Instytut Kolejnictwa, Instytut Ochrony Środowiska w konsor-
cjum z firmą Budimex i Tines Investment sp. z.o.o

3. Podsumowanie

Na przełomie listopada i grudnia 2022 r planowany jest drugi konkurs BRIK. 
Realizacja konkursu BRIK II zapewni dodatkową stymulację dla rozwoju innowacji na 
kolei, a także wpłynie pozytywnie na działalność sektora przemysłu i nauki. Poniżej zakres 
tematyczny projektów przewidywanych w drugim rozdaniu.
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Tabela.2 Zestawienie tematów do II konkursu BRIK

Lp. Tematyka projektów badawczo-rozwojowych

1. Opracowanie innowacyjnego Systemu Ostrzegania o Pojeździe Kolejowym.
2. Opracowanie systemu wsparcia dyspozytora liniowego
3. Wdrożenie dwukierunkowych podstacji trakcyjnych i zasobników energii celem zwiększenia 

receptywności sieci oraz poprawy efektywności energetycznej i niezawodności na kolei
4. Podniesienie efektywności energetycznej urządzeń Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów (EOR)
5. Innowacyjne rozwiązania umożliwiające zastosowanie betonu fotokatalitycznego na infrastrukturze 

zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
6. Opracowanie koncepcji wykorzystania chmury punktów z pomiarów skaningowych, do modelowania 

obiektów przestrzennych znajdujących się w pobliżu toru kolejowego, na potrzeby zarządcy linii 
kolejowych.

7. Opracowanie metody zarządzania zagrożeniami środowiskowymi wpływającymi na bezpieczeństwo 
ruchu kolejowego;

8. Opracowanie Innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań do walki z roślinnością na liniach 
kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

9. Opracowanie koncepcji, dokumentacji technicznej i wykonanie prototypu urządzenia wraz z 
przeprowadzeniem jego prób technicznych (eksploatacyjnych), umożliwiającym realizację badań 
defektoskopowych szyn pojazdem szynowym z prędkościami w zakresie od 60 km/h do 120 km/h;

10. Przygotowanie koncepcji i opracowania wytycznych technicznych, technologicznych dla 
personelu, umożliwiających prowadzenie badań radiologicznych szyn o profilu do R60E1 lub E2, 
zabudowanych w torach kolejowych wraz z budową prototypu mobilnych środków technicznych 
koniecznych do realizacji tych badań.

11. Opracowanie innowacyjnego Systemu Monitorowania Stanu Infrastruktury Kolejowej (SMSIK)
12. Opracowanie systemu do precyzyjnego monitorowania sieci linii kolejowych  

zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod kątem oddziaływania ruchu kolejowego na 
środowisko oraz do przetwarzania informacji o danych ruchowych, technicznych i środowiskowych 
występujących na tej sieci

Źródło: strona internetowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: www.pkp-plk.sa [9]

Problem finansowania prac badawczo-rozwojowych w Polsce pozostaje wciąż 
tematem złożonym i wieloaspektowym. Reasumując, na przykładzie projektów 
realizowanych przez Instytut Kolejnictwa, mocnym wsparciem dla instytucji ba-
dawczych oraz przedsiębiorców stały się środki pochodzące z udziału w projektach 
finansowanych przez NCBR. Największą rolę odgrywają projekty złożone z part-
nerów naukowych i przemysłowych. Współpraca sektora przedsiębiorstw z pla-
cówkami naukowymi stanowi szansę na wspólne generowanie innowacji. W la-
tach 2017-2020 znacznie wzrosła aktywność jednostek badawczych i partnerów 
przemysłowych w efektywnym pozyskiwaniu wsparcia finansowego ze środków 
krajowych i europejskich. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się w NCBR więcej 
konkursów tematycznych adresowanych do sektora kolejowego.
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ANALIZA WPŁYWU PARAMETRÓW ROZJAZDÓW 
NA PRZEPUSTOWOŚĆ WĘZŁÓW TOROWYCH I LINII 
KOLEJOWYCH DUŻYCH PRĘDKOŚCI NA PODSTAWIE 

BADAŃ SYMULACYJNYCH1

Streszczenie. W artykule przedstawiona została analiza wpływu układów torowych na po-
sterunkach ruchu, w tym w szczególności doboru parametrów rozjazdów na przepustowość linii ko-
lejowych oraz węzłów torowych. Analizy te zostały wykonane na podstawie badań symulacyjnych 
z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do symulacji ruchowych.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, linie dużych prędkości, infrastruktura kolejowa

1. Wstęp

Rozmieszczenie, funkcja oraz kształt układów torowych na posterunkach ruchu 
na liniach kolejowych dużych prędkości zależy od wielu czynników technicznych 
oraz zakładanej organizacji ruchu.

W projektowaniu układów torowych stacji i posterunków ruchu (modernizo-
wanych lub nowych) istotnym zagadnieniem jest właściwy dobór rozjazdów oraz 
ich rozmieszczenie w głowicy rozjazdowej. Przyjmuje się, że dobór typów rozjaz-
dów zależy od prędkości maksymalnej pociągów poruszających po danym torze 
[1]. Jednak w większości przypadków mamy do czynienia z ruchem mieszanym 
na liniach kolejowych, a tym samym z różnymi prędkościami maksymalnymi po-
szczególnych kategorii pociągów. Dotyczy to również linii dużych prędkości, na 
których struktura ruchu (liczba pociągów poszczególnych kategorii) jest zróżni-
cowana.

Dla prognozowanego obciążenia ruchem pociągów istotne jest sprawdzenie 
możliwości ułożenia rozkładu jazdy według przyjętych założeń (np. kursowanie 
pociągów według cyklicznego rozkładu jazdy). W tym celu wykonywane są m.in. 
badania symulacyjne pozwalające na stwierdzenie, czy dla zakładanego poziomu 
obciążenia wykorzystanie zdolności przepustowej poszczególnych elementów in-
frastruktury nie przekroczy wartości granicznych.

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Brona	P.:	50%,	Rogowska-Jędra	M.:	50%
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W niniejszym artykule przedstawiono wpływ doboru różnych typów rozjaz-
dów w połączeniach torowych na wybranym posterunku ruchu (stacji pośredniej) 
na zdolność przepustową odcinka linii kolejowej w zależności od prędkości mak-
symalnej.

2. Metoda badania – wykorzystane oprogramowanie

Badania wpływu układów torowych na posterunkach ruchu na przepustowość 
linii wykonane zostały z wykorzystaniem programu do symulacji ruchowych Rail-
Sys. Program ten składa się z trzech głównych modułów [2]:

1) infrastruktura,
2) rozkład jazdy i symulacja,
3) oceny, analizy.
W module Infrastruktura wprowadza się oraz zarządza informacjami dotyczą-

cymi infrastruktury, takimi jak tory (ich ilość, układ torowy), sygnalizacja (loka-
lizacja semaforów, tarcz, rodzaj sygnalizacji), rozjazdy (lokalizacja, typ, promień), 
perony (lokalizacja, długość, wskaźniki zatrzymania), a także pozostałe istotne 
elementy dotyczące infrastruktury, takie jak prędkość zarówno liniowa jak i na 
przebiegach, ograniczenia prędkości, drogi ochronne, przebiegi itp. Dodatkowo 
można wprowadzić systemy zabezpieczania ruchu kolejowego, takie jak ETCS po-
ziomów 1 i 2. Wprowadzona infrastruktura może być zarządzana w różnych wa-
riantach wewnątrz jednego projektu, dzięki czemu można obserwować jak zmiany 
wprowadzone w poszczególnych wariantach wpływają na ruch pociągów.

Gdy układ torowy jest gotowy, przechodzi się do kolejnego modułu, w którym 
wprowadza się rozkład jazdy oraz symuluje przejazd pociągów. Jest to najbardziej 
rozbudowany z modułów i składa się z dwóch części.

Pierwszą częścią jest rozkład jazdy, gdzie tworzy się rozkład jazdy pociągów na 
analizowanej linii. Aby tego dokonać należy wprowadzić dane dotyczące taboru 
wykorzystywanego na danej linii. Dane te są bardzo szczegółowe i dotyczą mak-
symalnej prędkości, długości, masy, ilości osi, rodzaj napędu, określenie rodzaju 
taboru (lokomotywa albo zespół trakcyjny). Oprócz podstawowych danych, należy 
wprowadzić dokładniejsze, dotyczące charakterystyki trakcyjnej. Dla poszczegól-
nych prędkości wprowadzana jest siła przyśpieszająca i na tej podstawie program 
generuje wykres funkcji F(v).

Kolejnym krokiem pracy w tym programie jest wyznaczenie tras poszczegól-
nych pociągów. Po wybraniu taboru i trasy, wprowadza się rozkład jazdy, czyli 
godziny przyjazdu oraz odjazdu z poszczególnych stacji oraz czas postoju na nich.

Na podstawie wprowadzonych danych program automatycznie generuje wy-
kres ruchu pociągów. Na tej podstawie wykrywa konflikty wynikające z przejaz-
du pociągów. Przy zmianie drogi program natychmiast przelicza czasy przejazdu 
i generuje nowe, uwzględniając wprowadzone dane dotyczące taboru oraz infra-
struktury, dlatego im dokładniejsze będą dane wprowadzone przez użytkownika, 
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tym dokładniejszy i bardziej zbliżony do rzeczywistego będzie rozkład jazdy oraz 
łatwiejsze będzie zlokalizowanie tzw. wąskich gardeł i miejsc kolizyjnych, a co za 
tym idzie zaproponowanie zmian mających na celu usprawnienie ruchu na linii czy 
odcinku.

Ostatnim modułem wykorzystywanym w programie RailSys jest moduł do 
oceny danych z wykonanych symulacji. Moduł ten umożliwia statystyczną ocenę 
różnych typów opóźnień w formie diagramów, tabel oraz widoku sieci. Oprócz 
modułu statystycznego, możliwe jest również wykonanie obliczeń zdolności prze-
pustowych i ich wykorzystania dla zdefiniowanych odcinków linii lub pojedyn-
czych szlaków.

3. Założenia dotyczące badanej infrastruktury kolejowej (moduł infra-
struktura)

Do badania wpływu układów torowych na posterunkach ruchu na przepusto-
wość węzłów torowych, odwzorowany został fragment linii kolejowej pomiędzy 
dwiema stacjami węzłowymi (stacja A i stacja C) oraz jedną stacją pośrednią (stacja 
B), umożliwiającą wyprzedzanie pociągów. Dla poszczególnych stacji zostały przy-
jęte następujące założenia:

*	 stacja A – stacja węzłowa, na której schodzą się dwie linie kolejowe: linia 
dwutorowa o vmax

 = 250/200/160 km/h (zależnie od wariantu) oraz linia 
jednotorowa v

max
 = 100 km/h. Na stacji znajdują się dwa tory główne za-

sadnicze (GZ), stanowiące przedłużenie torów szlakowych oraz dwa tory 
główne dodatkowe (GD), przy których znajdują się dwa perony jednokra-
wędziowe.

*	 stacja B – stacja pośrednia z dwoma torami GZ i dwoma torami GD wraz 
z peronami jednokrawędziowymi o długości 200 m.

*	 stacja C – stacja węzłowa, przez którą przechodzi linia dwutorowa o v
max

 = 
250/200/160 km/h (zależnie od wariantu) oraz odchodzi linia jednotorowa 
v

max
 = 100 km/h. Na stacji znajdują się dwa tory główne zasadnicze (GZ), 

stanowiące przedłużenie torów szlakowych oraz 4 tory główne dodatkowe 
GD (po dwa tory w każdym z kierunków) z peronami wyspowymi od dłu-
gości 200 m pomiędzy torami GD.

Odwzorowany fragment linii dwutorowej podzielono na dwa szlaki odpowied-
nio o długości około 25 km (szlak A-B) i 30 km (szlak B-C). Dla tych szlaków 
przyjęto prędkość maksymalną v

max
=250 km/h w wariancie podstawowym (wa-

riant W1) oraz prędkości 200 km/h (wariant W2) i 160 km/h (wariant W3).
Dla zbadania wpływu doboru parametrów rozjazdów na przepustowość wę-

złów torowych na stacji zastosowano 3 typy rozjazdów na każdej z odwzorowa-
nych stacji umożliwiających wjazd na tory główne dodatkowe (GD) z różnymi 
prędkościami. Są to następujące typy rozjazdów:

*	 rozjazd zwyczajny Rz – 500 – 1:12 (prędkość na tor zwrotny 60 km/h),
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*	 rozjazd zwyczajny Rz – 760 – 1:14 (prędkość na tor zwrotny 80 km/h),
*	 rozjazd zwyczajny Rz – 1200 – 1:18,5 (prędkość na tor zwrotny 100 km/h),
*	 rozjazd zwyczajny Rz – 2500 – 1:26,5 (prędkość na tor zwrotny 130 km/h).

4. Zakładana oferta przewozowa (moduł rozkład jazdy)

Dla każdego z wariantów, przyjęta została wspólna oferta przewozowa, opra-
cowana dla wariantu bazowego (podstawowego) i zastosowana w pozostałych wa-
riantach.

 Przyjęto następującą ofertę przewozową:
*	 pociągi dalekobieżne, obsługiwane taborem o prędkości maksymalnej v

max 
=250 km/h (ezt ED250), jadące przez analizowany fragment linii kolejowej 
bez zatrzymania na stacjach pośrednich,

*	 pociągi regionalne przyspieszone, obsługiwane taborem o prędkości maksy-
malnej v

max
 =160 km/h (ezt 45WE „Impuls”), zatrzymujące się na stacjach 

pośrednich,
*	 pociągi towarowe kursujące z prędkością maksymalną v

max
 =120 km/h bez 

postojów na stacjach pośrednich.
Dla wyżej wymienionych kategorii pociągów przyjęto następującą częstotli-

wość kursowania:
*	 pociągi dalekobieżne kursujące co 1 godz. z zagęszczeniem w godzinach 

szczytu (6-10 i 14-18) do 0,5 godz,
*	 pociągi regionalne kursujące co 0,5 godz, z zagęszczeniem w godzinach 

szczytu (6-10 i 14-18) do 15 min (w zależności od stopnia wykorzystania 
zdolności przepustowej),

*	 pociągi towarowe kursujące poza godzinami szczytu co 1 godz.

Tabela 1. Kategorie pociągów w ofercie przewozowej

dalekobieżne regionalne towarowe

Tabor ED250 45WE X4EC

Liczba	pociągów	[par/dobę] 26 42 8

Częstotliwość [h]
godziny	szczytu 0,5 0,25 ----

poza	godzinami	szczytu 1,0 1,0 1,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przyjętych założeń

Zagęszczenie liczby pociągów w godzinach szczytu miało na celu uzyskanie 
wykorzystania zdolności przepustowej do wartości granicznej 60% w skali doby 
(wg karty UIC 406) w wariancie bazowym.
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5. Warianty

Zdefiniowane warianty różniły się między sobą prędkością maksymalną na to-
rach szlakowych i torach głównych zasadniczych. Dodatkowo, w ramach każdego 
z wariantów wyszczególniono warianty uzupełniające, rozróżniające prędkości jaz-
dy na tor zwrotny. Szczegółowe zestawienie wariantów prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2. Badane warianty infrastrukturalne

Wariant Prędkość	maksymalna	na	linii	
[km/h] Prędkość	na	kierunek	zwrotny	[km/h]

W1

250

100
W1_1 130
W1_2 80
W1_3 60
W2

200

100
W2_1 130
W2_2 80
W2_3 60
W3

160

100
W3_1 130
W3_2 80
W3_3 60

Źródło: opracowanie własne na podstawie przyjętych założeń

Dla wariantu bazowego W1 oraz wariantów uzupełniających W1_1, W1_2, 
W1_3 założono prędkość maksymalną na torach szlakowych i torach głównych 
zasadniczych v

max
=250 km/h. Dla wariantu bazowego W2 oraz wariantów uzu-

pełniających W2_1, W2_2, W2_3 założono prędkość maksymalną na torach 
szlakowych i torach głównych zasadniczych v

max
=200 km/h. Natomiast dla wa-

riantu bazowego W3 oraz wariantów uzupełniających W3_1, W3_2, W3_3 zało-
żono prędkość maksymalną na torach szlakowych i torach głównych zasadniczych 
v

max
=160 km/h.
W wariantach bazowych W1, W2 oraz W3 dla połączeń torów zastosowane 

zostały rozjazdy Rz – 1200 – 1:18,5 umożliwiające jazdę na tor zwrotny z pręd-
kością ograniczoną v=100 km/h. Schemat stacji pośredniej B dla tych wariantów 
przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Schemat stacji pośredniej B w wariantach W1, W2 oraz W3.
Źródło: opracowanie własne
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W wariantach uzupełniających W1_1, W2_1 oraz W3_1 dla połączeń to-
rów zastosowane zostały rozjazdy Rz – 2500 – 1:26,5 umożliwiające jazdę na tor 
zwrotny z prędkością 130 km/h. Schemat stacji pośredniej B dla tych wariantów 
przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Schemat stacji pośredniej B w wariantach W1_1, W2_1 oraz W3_1.
Źródło: opracowanie własne

W wariantach uzupełniających W1_2, W2_2 oraz W3_2 dla połączeń torów 
zastosowane zostały rozjazdy Rz – 760 – 1:14 umożliwiające jazdę na tor zwrotny 
z prędkością 80 km/h. Schemat stacji pośredniej B dla tych wariantów przedstawia 
rysunek 3.

Rysunek 3. Schemat stacji pośredniej B w wariantach W1_2, W2_2 oraz W3_2.
Źródło: opracowanie własne

W wariantach uzupełniających W1_3, W2_3 oraz W3_3 dla połączeń torów 
zastosowane zostały rozjazdy Rz – 500 – 1:12 umożliwiające jazdę na tor zwrotny 
z prędkością 60 km/h. Schemat stacji pośredniej B dla tych wariantów przedstawia 
rysunek 4.

Rysunek 4. Schemat stacji pośredniej B w wariantach W1_3, W2_3 oraz W3_3.
Źródło: opracowanie własne

6. Wyniki symulacji oraz wnioski

Dla zdefiniowanych powyżej wariantów infrastrukturalnych oraz dla zakłada-
nej oferty przewozowej na analizowanym fragmencie linii kolejowej, wykonane 
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zostały obliczenia wykorzystania zdolności przepustowych odcinka pomiędzy sta-
cjami A - C. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem modułu do obliczania 
zdolności przepustowych według zasad określonych w Karcie UIC 406 [3]. Zgod-
nie z zapisami tej Karty do obliczenia wykorzystania zdolności przepustowej brany 
jest średni czas zajętości poszczególnych odcinków linii przez kursujące pociągi.

Według karty UIC406 wykorzystanie przepustowości dla odcinka linii kolejo-
wej (liczone w %) oznacza stosunek czasu zajętości danego odcinka linii kolejowej 
przez wytrasowane pociągi w danym rozkładzie jazdy do przyjętego całkowitego 
okresu czasu (najczęściej 24 godz.). Ponieważ czasy zajętości danego odcinka linii 
kolejowej przez poszczególne kategorie pociągów nie są jednakowe, również wy-
korzystanie przepustowości (%) nie jest wprost stosunkiem liczby pociągów do 
maksymalnej liczby pociągów możliwych do wytrasowania na danych odcinku.

Wartością graniczną wykorzystania przepustowości w skali doby jest wartość 
60%.

W poniższej tabeli zestawiono wykorzystanie zdolności przepustowych dla zde-
finiowanych wcześniej wariantów zastosowania różnych typów rozjazdów na połą-
czeniach torów głównych dodatkowych z torami głównymi zasadniczymi.

Tabela 3. Wyniki wykorzystania zdolności przepustowej dla wariantów

Wariant Prędkość	maksymalna	na	
linii	[km/h]

Prędkość	na	kierunek	zwrotny	
[km/h]

Wykorzystanie	przepustowości	
[%]

W1

250

100 61,8
W1_1 130 54,2
W1_2 80 64,0
W1_3 60 67,8
W2

200

100 48,1
W2_1 130 46,2
W2_2 80 50,2
W2_3 60 54,1
W3

160

100 32,5
W3_1 130 31,3
W3_2 80 33,8
W3_3 60 36,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie przyjętych założeń

Na rysunku 5 przedstawiono również zmiany wartości wykorzystania przepu-
stowości w zależności od prędkości jazdy na rozjazdach na kierunek zwrotny.

Z powyższego zestawienia wykorzystania zdolności przepustowych w poszcze-
gólnych wariantach można zauważyć, że wraz ze wzrostem prędkości maksymal-
nej na linii wykorzystanie przepustowości jest większe. Wynika to przede wszyst-
kim z różnic prędkości i czasów zajętości odcinków i odstępów blokowych przez 
poszczególne kategorie pociągów. Najmniejsze wartości wykorzystania przepusto-
wości można zauważyć w wariancie W3_1, gdzie różnice w czasach zajętości szla-
ków przez poszczególne kategorie pociągów są najmniejsze.
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Rysunek 5. Wykres zależności wykorzystania przepustowości od prędkości jazdy na kierunek zwrotny

Na zdolność przepustową badanego odcinka linii wpływ ma również zastoso-
wanie różnych typów rozjazdów na połączeniach torów głównych zasadniczych 
(GZ) z torami głównymi dodatkowymi (GD) na posterunkach ruchu (stacjach).

Dla każdego z wariantów (W1, W2 i W3) zastosowanie rozjazdów o większej 
prędkości na tor zwrotny pozwoliło na skrócenie czasu zajętości szlaku (szybszy 
wjazd i wyjazd pociągu na tory główne dodatkowe). Największą różnicę można za-
uważyć w przypadku wariantu W1_1 gdzie prędkość maksymalna na linii wynosi 
250 km/h. Wykorzystanie przepustowości odcinka zmniejszyło się o około 7,6%. 
W pozostałych wariantach, gdzie prędkość maksymalna na linii wynosiła odpo-
wiednio 200 i 160 km/h zmniejszenie wykorzystania przepustowości w stosunku 
do wariantu bazowego wyniosło od 1,9 (W2_1) do 1,2 % (W3_1).

Z kolei zastosowanie rozjazdów o gorszych parametrach (mniejsza prędkość 
wjazdu i wyjazdu na tor główny dodatkowy) spowodowało zwiększenie wykorzy-
stania zdolności przepustowej w stosunku do wariantów bazowych. W przypad-
ku Wariantu W3_3 (vmax

=160km/h) różnica wyniosła 3,8%, zaś w wariantach 
W2_3 i W1_3 (v

max
=200 i 250km/h) wzrost wykorzystania przepustowości wy-

niósł 6,0%. Widać więc, że wraz ze wzrostem prędkości maksymalnej na linii za-
stosowanie rozjazdów o niższej prędkości jazdy na tor zwrotny powoduje znaczący 
wzrost wykorzystania przepustowości.
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7. Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań symulacyjnych wpływu układów torowych na 
posterunkach ruchu (w tym w szczególności doboru parametrów rozjazdów) na 
przepustowość linii kolejowych oraz węzłów torowych można wnioskować, że naj-
większy wpływ na wykorzystanie przepustowości ma czas zajętości poszczególnych 
elementów infrastruktury (linii, szlaków, stacji) przez poszczególne kategorie po-
ciągów. Na czas zajętości największy wpływ ma prędkość maksymalna na linii oraz 
prędkość jazdy na połączeniach torów głównych zasadniczych z torami głównymi 
dodatkowymi.

W przypadku gdy prędkość jazdy na rozjazdach jest znacząco mniejsza niż na 
linii czas zajętości kolejnych elementów infrastruktury wzrasta, co z kolei powo-
duje zwiększenie wykorzystania zdolności przepustowej. Natomiast zastosowanie 
rozjazdów o korzystniejszych parametrach technicznych (większa prędkość jazdy 
na tor zwrotny) powoduje krótszy czas zajętości, a tym samym wzrost zdolności 
przepustowej.

Na wykorzystanie zdolności przepustowej znaczący wpływ ma również struk-
tura ruchu pociągów, tj. kursowanie pociągów z różnymi prędkościami. W przy-
padku gdy prędkość pociągów jest znacząco zróżnicowana, wykorzystanie zdolno-
ści przepustowej jest większe. Jest to szczególnie widoczne w wynikach symulacji 
dla wariantu W1, gdzie różnice pomiędzy prędkościami poszczególnych kategorii 
pociągów są znaczące (250 km/h dla pociągów dalekobieżnych, 160 km/h dla po-
ciągów regionalnych i 120 km/h dla pociągów towarowych). W przypadku gdy 
prędkości pociągów są do siebie zbliżone (np. w wariancie W3), wykorzystanie 
zdolności przepustowej jest stosunkowo niskie.
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ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII DWUCZŁONOWEGO 
POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Z ZASOBNIKIEM 

ENERGII PODCZAS SYMULOWANEGO PRZEJAZDU 
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Streszczenie. Kontrola zużycia energii potrzebnej do poruszania się pojazdu po określonej 
trasie jest ważnym aspektem w eksploatacji środków transportu. Celem niniejszej pracy jest analiza 
zużycia energii dwuczłonowego pojazdu elektrycznego z zasobnikiem energii podczas symulowanego 
przejazdu teoretycznego na uprzednio wybranej trasie testowej. Projekt pojazdu został zrealizo-
wany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” oraz H. 
Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych. Wyposażenie zespołu trakcyjnego w zasobnik energii 
pozwala na łączenie tras zelektryfikowanych oraz niezelektryfikowanych. W pracy ujęto algo-
rytm obliczeń, rozpływ energii w pojedzie, parametry przejazdu oraz opis trasy testowej. Uzyskane 
wyniki pozwoliły na wyznaczenie m.in. minimalnej niezbędnej pojemności zasobnika energii do 
pokonania analizowanej trasy.

Słowa kluczowe: zużycie energii, pojazd elektryczny, zasobnik energii 

1. Wstęp

W wielu aglomeracjach oraz na obrzeżach miast obserwuje się zwiększoną kon-
gestię, która wydłuża czas potrzebny na przebycie określonego dystansu [1]. Duża 
liczba pojazdów wyposażonych w silniki spalinowe wpływa również na zanieczysz-
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czenie środowiska. Zła jakość powietrza stanowi istotny problem w miejscach cha-
rakteryzujących się znacznym skupiskiem ludności oraz niewielkim oddaleniem od 
źródła emisji substancji szkodliwych [5]. W porównaniu do transportu drogowego 
pojazdy szynowe odznaczają się mniejszą emisyjnością [3] (rys. 1), jednak nie za-
wsze istnieje możliwość ich wykorzystania do przewozu osób. Do pokonywania 
krótkich dystansów, np. dojazdy z domu do pracy, bardzo często pierwszy wybór 
stanowią pojazdy osobowe, m.in. ze względu na komfort podróżowania (w tym 
przejazd od drzwi do drzwi), ale także brak dogodnej alternatywy. To sprawia, iż 
konieczny jest dalszy rozwój kolei w ruchu lokalnym i regionalnym.

Rys. 1. Podział emisji dwutlenku węgla w transporcie w Unii Europejskiej w 2016 roku [3]

W Polsce zainicjowano program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruk-
tury kolejowej Kolej+ do 2028, który zakłada realizację inwestycji linowych, np. 
modernizację istniejącej infrastruktury lub budowę nowych linii kolejowych, a tak-
że inwestycje punktowe, w tym m.in. budowę przystanków [7]. W Europie 60% 
sieci kolejowej jest zelektryfikowane [2]. Niemniej w zależności od państwa udział 
ten jest różnicowany (rys. 2). Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie linie są wyposażone 
w sieci trakcyjne, pojazdy wykorzystujące wyłącznie energię elektryczną nie mogą 
być użytkowane. Wówczas nieuniknione jest zastąpienie elektrycznego zespołu 
trakcyjnego pojazdem z silnikiem spalinowym. Ponadto wraz z rozwojem infra-
struktury kolejowej konieczna jest również modernizacja lub wymiana taboru.

Możliwość podróżowania po trasach zelektryfikowanych oraz bez elektryfikacji 
podczas jednego przejazdu stwarza nowopowstały dwunapędowy zespół trakcyjny 
„Plus”, który przyczynia się m.in. do ograniczenia wykluczenia transportowego 
oraz zwiększenia komfortu podróżowania w ruchu regionalnym. Wykorzystanie 
dwóch rodzajów napędu wymusza kontrolę zużycia energii [9]. Celem niniejszej 
pracy jest analiza zużycia energii dwuczłonowego pojazdu elektrycznego z zasob-
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nikiem energii podczas symulowanego przejazdu teoretycznego na uprzednio wy-
branej trasie testowej.

Rys. 2. Procentowe zelektryfikowanie sieci trakcyjnej w Europie w odniesieniu do całkowitej długości 
sieci trakcyjnej w danym kraju na rok 2017 [8]

2. Obiekt i metodyka badań

Obiekt badań stanowił dwunapędowy zespół trakcyjny „Plus” stworzony we 
współpracy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TA-
BOR” oraz H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych (rys. 3) [4]. Podstawowe 
parametry techniczne pojazdu dwuczłonowego przyjętego do obliczeń ujęto w ta-
beli 1. 

Tabela 1. Podstawowe parametry techniczne pojazdu dwuczłonowego przyjętego do obliczeń
Rodzaj	parametru Wartość
Masa	własna	pojazdu 100	000	kg
Ilość	pasażerów	siedzących 130
Ilość	pasażerów	stojących 100
Masa	wszystkich	pasażerów (130+100)	·	80	kg	=	18	400	kg
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Współczynnik	mas	wirujących	pojazdu 0,07
Ilość	zestawów	kołowych	napędnych/tocznych 4/4
Ilość	i	moc	znamionowa	elektrycznych	silników	trakcyjnych 4	·	300	kW
Moc	potrzeb	własnych	pojazdu 2	·	70	kW	=	140	kW

Rys. 3. Dwunapędowy zespół trakcyjny „Plus”

Przejazd teoretyczny wykonano na podstawie autorskiego programu stworzo-
nego w środowisku Matlab. Program ten bazując na wprowadzonej charakterysty-
ce pojazdu, profilu trasy, limicie prędkości oraz rozkładzie jazdy rozwiązuje rów-
nania ruchu pociągu.

Do obliczeń zasadniczych oporów ruchu pojazdu podczas przejazdu teoretycz-
nego użyto wzoru CBTK (1) dla zespołów trakcyjnych [6].

 (1)

gdzie:
Q – nacisk zespołu trakcyjnego [kN], 
z – liczba wagonów w zespole trakcyjnym,
n – liczba zestawów kołowych w zespole trakcyjnym, 
v – prędkość jazdy [m/s]. 
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Natomiast do obliczeń oporów w krzywiznach toru użyto wzoru Röckla (2) [6]: 

 (2)

gdzie:
Q – nacisk zespołu trakcyjnego na tor [kN], 
R – promień krzywizny toru [m], 
a – stała dla wagonów czteroosiowych a = 370 [N · m/kN].

Na rysunku 4 pokazano przyjęty rozpływ energii w pojeździe. Wszystkie moce, 
oprócz mocy P9, P10, P11, mogą przyjmować wartości ujemne, co jest rozumiane 
jako przepływ energii w kierunku odwrotnym niż przedstawiony. Moc na wyjściu 
„transformatora trakcyjnego z prostownikiem/ falownikiem” jak i moc na wyjściu 
„układu energoelektronicznego zasilania zasobnika energii” zostały ograniczone. 
Ograniczenia mocy na tych elementach zostały ustawione na projektową wartość 
maksymalną i minimalną moc P3 w obwodzie głównym (wartość minimalna od-
powiada hamowaniu). Ograniczenia te są istotne podczas ładowania zasobnika 
energii, ponieważ ograniczają one szybkość ładowania na odcinkach linii kolejowej 
z siecią trakcyjną. 

Rozpływ mocy w węźle A na rysunku 4 podczas przejazdu teoretycznego speł-
niał następującą zasadę:

– dla mocy P3>=0 moc jest pobierana w pierwszej kolejności z transforma-
tora (moc P2), w drugiej kolejności (braku mocy na transformatorze ) moc 
jest pobierana z zasobnika energii (moc P8);

– dla mocy P3<0 moc jest w pierwszej kolejności oddawana do zasobnika 
energii (moc P8), w drugiej kolejności (przepełnienie zasobnika) moc jest 
oddawana przez transformator do sieci trakcyjnej (moc P2), w trzeciej kolej-
ności (przepełnienie zasobnika i brak możliwości oddawania energii do sieci) 
moc jest rozpraszana na opornikach hamowania (moc P9). 

Rys. 4. Schemat przyjętego rozpływu energii w pojeździe dwuczłonowym podczas przejazdu teoretycznego



48 Bryk K., Woch A., Stefańska N., Far M., Tarnawski P.

Wyniki przejazdów teoretycznych zawierają wartości energii w różnych czę-
ściach schematu (rys. 4). Relacje tych energii do mocy oznaczonych na tym sche-
macie zawiera tabela 2.

Tabela 2. Zależność między energiami a mocami zamieszczonymi na schemacie
Nazwa Oznaczenie Zależność

Energia	pobrana	na	pantografie E1’

Energia	oddana	na	pantografie	(zawsze	<0) E1’’

Bilans	energii	na	pantografie	(energia	zużyta) E1

Symulację przejazdu wykonano na uprzednio określonej linii kolejowej w re-
lacji stacja A – stacja B – stacja A. Odległość między stacją A i B wynosi 73,493 
kilometry. Przyjęto, że stacja A znajduje się na zerowym kilometrze linii kolejo-
wej, a stacja B na 73,493 kilometrze tej linii. Specyfika założonej trasy polega na 
tym, że między stacjami A i B występują dwa odcinki zelektryfikowane, każdy 
o długości niespełna 10 kilometrów. Pozostała część linii jest niezelektryfikowana. 
Założono również, że na niezelektryfikowanej stacji B opcjonalnie istnieje możli-
wość ładowania zasobnika pojazdu ze stacjonarnego źródła energii elektrycznej 
podczas postoju pociągu. Postój na stacji B po zakończeniu relacji A do B, a przed 
rozpoczęciem relacji B do A trwa 30 minut. Parametry poszczególnych prób ujęto 
w tabeli 3. Miedzy stacjami A i B występuje 18 stacji pośrednich (zatrzymań po-
średnich), prędkość maksymalna dla analizowanej linii kolejowej w zależności od 
odcinka wynosi od 40 km/h do 120 km/h.

Wszystkie przejazdy wykonano dla przypadku zajętości wszystkich miejsc sie-
dzących i stojących w pojeździe. Przewidziano trzy scenariusze doładowywania za-
sobnika energii na trasie przejazdu:

– doładowywanie zasobnika na odcinkach zelektryfikowanych trasy oraz na 
postoju na niezelektryfikowanej stacji końcowej,

– doładowywanie zasobnika na odcinkach zelektryfikowanych trasy (bez do-
ładowywania na stacji końcowej),

– brak doładowywania zasobnika na trasie przejazdu (stacja początkowa A – 
stacja końcowa B – stacja początkowa A).

Pojemność zasobnika energii oraz jego stan początkowy podczas poszczegól-
nych przejazdów teoretycznych zawiera tabela 4.
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Tabela 3. Parametry poszczególnych przejazdów teoretycznych

Nr 
symulacji

Potrzeby 
własne 
[kW]

Odcinki z poborem energii z sieci trakcyjnej (według kilometraża linii) 
oraz stacje z ładowaniem pojazdu ze stacjonarnego źródła energii 

elektrycznej

1 140 Brak	poboru	energii	z	sieci	trakcyjnej	oraz	ładowania	ze	stacjonarnego	źródła	
energii	1A 0

2 140
Odcinki	z	poborem	energii	z	sieci	trakcyjnej:	 

od	0	km	do	9,928	km
od	29,736	km	do	39,593	km

Ładowanie	ze	stacjonarnego	źródła	energii	elektrycznej: 
brak

2A 0

3 140
Odcinki	z	poborem	energii	z	sieci	trakcyjnej:	 

od	0	km	do	9,928	km
od	29,736	km	do	39,593	km

Ładowanie	ze	stacjonarnego	źródła	energii	elektrycznej: 
stacja	B

3A 0

Tabela 4. Pojemność zasobnika energii oraz jego stan początkowy podczas poszczególnych przejazdów 
teoretycznych

Nr symulacji
Przyjęta pojemność zasobnika energii 

[kWh]
Energia początkowa zgromadzona  

w zasobniku energii [kWh]

1 1100 1110

1A 1100 1100

2 525 525

2A 525 525

3 280 280

3A 280 280

3. Wyniki

Wyniki energetyczne przeprowadzonych przejazdów teoretycznych przedsta-
wiono w tabeli 5. W tabeli tej wypisano m.in. energię pobraną i oddaną na panto-
grafie, początkową i końcową energię zgromadzoną w zasobniku, całkowitą ener-
gię zużytą przez pojazd na trasie oraz minimalną niezbędną pojemność zasobnika. 
Na rysunkach od 5 do 7 przykładowo pokazano wybrane przebiegi uzyskane dla 
przejazdu teoretycznego nr 3. 

Tabela 5. Wyniki energetyczne dla przejazdu teoretycznego [kWh]
Nr symulacji 1 1A 2 2A 3 3A

Energia	pobrana	na	pantografie	 
E1’ 0,0 0,0 1186,7 637,7 1199,3 637,8

Energia	oddana	na	pantografie 
|E1”| 0,0 0,0 56,4 95,9 76,9 95,9

Bilans	energii	na	pantografie 
E1=E1’-|E1’’| 0,0 0,0 1130,3 541,9 1122,4 542,0
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Energia	w	zasobniku	na	początku	trasy 
Ez_0 1100,0 1110,0 525,0 525,0 280,0 280,0

Energia	w	zasobniku	na	końcu	trasy
Ez_k 24,3 578,0 525,0 525,0 280,0 280,0

Różnica	energii	w	zasobniku	między	
początkiem	i	końcem	trasy	

ΔEz=Ez_0-Ez_k
1075,7 522,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Energia	zużyta	przez	pojazd	na	trasie	
(pantograf	+	zasobnik)

Epoj=E1+ΔEz
1075,7 522,0 1130,3 541,9 1122,4 542,0

Maksymalna	wartość	energii	w	zasobniku	
na	trasie	przejazdu 
Ez_max=max(Ez(t))

1100,0 1110,0 525,0 525,0 280,0 280,0

Minimalna	wartość	energii	w	zasobniku	na	
trasie	przejazdu

Ez_min=min(Ez(t))
24,3 574,8 13,0 303,6 25,4 127,4

Minimalna	niezbędna	pojemność	
zasobnika	energii	do	pokonania	trasy

Ez_niez=Ez_max-Ez_min
1075,7 525,2 512,0 221,4 254,6 152,6

Rys. 5. Prędkość w funkcji przebytej drogi dla przejazdu nr 3
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Rys. 6. Czasowe przebiegi rozpływu mocy w wybranych punktach schematu z rysunku 4 dla przejazdu nr 3 

Rys. 7. Praca zasobnika energii podczas przejazdu nr 3
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4. Podsumowanie

W artykule przedstawiono wyniki sześciu przejazdów teoretycznych różnią-
cych się schematem ładowania zasobników energii w pojeździe podczas przejazdu 
na trasie. Dla przejazdów 1 i 1A przyjęto, że pojazd w całej relacji (stacja A – stacja 
B – stacja A) nie pobiera energii z sieci trakcyjnej ani ze stacjonarnego źródła ener-
gii podczas postojów. W tej sytuacji pociąg musi mieć, przed wyruszeniem ze stacji 
A, zgromadzoną wystarczającą ilość energii konieczną do pokonania całej trasy. 
Dla przejazdów 2 i 2A ustalono, że między stacjami A i B istnieją dwa odcinki 
z siecią trakcyjną, na których będzie występowało ładowanie zasobników. Oznacza 
to, że w relacji stacja A – stacja B – stacja A występują cztery ładowania. Przejazdy 
3 i 3A są tożsame z przejazdami 2 i 2A, z tą różnicą że istnieje dodatkowy pobór 
energii podczas postoju na stacji B (30 minut).

W przypadku stosowania ładowania na trasie (przejazd 2 i 2A) niezbędny roz-
miar zasobników uległ około dwukrotnemu zmniejszeniu w porównaniu z sytuacją 
bez ładowania (przejazd 1 i 1A). Dalsze zmniejszenie rozmiaru zasobników jest 
możliwe poprzez wprowadzenie ładowania w trakcie 30-minutowego postoju na 
stacji B. Podczas tego przejazdu, tj. 3 i 3A niezbędna pojemność zasobnika uległa 
około czterokrotnemu zmniejszeniu w stosunku do sytuacji bez ładowania (prze-
jazd 1 i 1A).

Przeprowadzone analizy wykazały również duży wpływ wartości potrzeb wła-
snych pojazdu na wielkość niezbędnego zasobnika energii, co jest widoczne przy 
porównaniu kolumn 1 z 1A, 2 z 2A i 3 z 3A w tabeli 5.
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ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI NAWIERZCHNI 
KOLEJOWEJ W REJONIE „DZIKICH PRZEJŚĆ” 

POPRZEZ STABILIZACJĘ PODSYPKI ŻYWICAMI1

Streszczenie. W artykule przedstawiono problem powstawania „dzikich przejść” na sieci 
kolejowej w Polsce, a następnie metodę zapobiegania degradacji nawierzchni kolejowej w ich obrębie 
poprzez stabilizację podsypki żywicami. Podstawą opracowania są wyniki badań prowadzonych 
przez Instytut Kolejnictwa w latach 2018 – 2021 na torze doświadczalnym w Żmigrodzie oraz 
na linii kolejowej nr 449 Warszawa Rembertów – Zielonka. Oprócz aspektów technicznych w ar-
tykule poruszono również tematykę związaną z wpływem powstawania „dzikich przejść” oraz 
ewentualnej stabilizacji podsypki w ich rejonie na bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz zachowa-
nie osób postronnych.

Słowa kluczowe: podsypka, żywica, dzikie przejście

1. Wprowadzenie

W polskich realiach kolejowych „dzikim przejściem” zwykło się określać miej-
sce, w którym osoby postronne w sposób systematyczny i nieuprawniony prze-
kraczają tor lub tory kolejowe. Ponieważ jest to określenie zwyczajowe, niemające 
żadnego umocowania formalnego, a ponadto przez niektóre osoby przyjmowane 
niechętnie, w niniejszym artykule każdorazowo będzie używane w cudzysłowie. 
Powstawanie nowych oraz eskalacja rozmiarów istniejących „dzikich przejść” jest 
zjawiskiem powszechnym na polskiej sieci kolejowej, skutkującym występowa-
niem wypadków z udziałem osób postronnych oraz trudnościami w utrzymaniu 
toru kolejowego w wymaganym stanie technicznym. Przedmiotem niniejszego ar-
tykułu jest zasadniczo drugie ze wskazanych zagadnień, czyli zapobieganie degra-
dacji nawierzchni kolejowej w rejonie „dzikich przejść” poprzez stabilizację pod-
sypki żywicami, jednak nie można go całkowicie wyrwać z szerszego kontekstu, 
który nakazuje uwzględnić również aspekty związane z bezpieczeństwem.
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2. Charakterystyka problemu „dzikich przejść” w Polsce

Według danych przytoczonych w [1] na sieci kolejowej spółki PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. w 2016 r. występowało ponad 2,6 tys. „dzikich przejść”. Biorąc 
pod uwagę łączną długość linii kolejowych, wynoszącą w tym samym okresie – 
według [2] – 18 427 km (stan na dzień 31 grudnia 2016 r.), otrzymujemy jedno 
„dzikie przejście” na około 7 km linii kolejowej.

Oczywiście w praktyce rozmieszczenie „dzikich przejść” jest nierównomierne, 
a największe ich skupiska występują na tych odcinkach linii kolejowych, które sta-
nowią bariery utrudniające poruszanie się w przestrzeni zurbanizowanej (oddzie-
lające od siebie strefy lub obiekty mogące stanowić cel podróży pieszych – patrz 
fot. 1) lub są położone w obszarach o dużych walorach rekreacyjnych (co przekłada 
się na wzmożony ruch pieszych i rowerzystów).

Fot. 1. Jedno z wielu „dzikich przejść” na warszawskim odcinku linii kolejowej nr 7, w tym przypadku 
skrót do prywatnej szkoły podstawowej w Aninie 

Źródło: fotografia własna

Przykładem odcinka linii kolejowej z dużym zagęszczeniem „dzikich przejść” 
jest fragment linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk zlokalizowany 
pomiędzy przystankami osobowymi Warszawa Gocławek i Józefów, biegnący na 
znacznej długości środkiem osiedli z zabudową jednorodzinną, w pasie położonym 
pomiędzy dwiema równoległymi ulicami. Bliskość domów, sklepów, szkół, przy-
stanków komunikacji miejskiej itd. powoduje konieczność przekraczania torów 
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kolejowych, co osoby postronne najczęściej robią w miejscach najbardziej wygod-
nych dla siebie, a niekoniecznie do tego przeznaczonych. W efekcie na wskazanym 
odcinku o długości około 13 km możemy naliczyć około 45 „dzikich przejść”, co 
w przeliczeniu daje nam jedno „dzikie przejście” na około 300 m linii kolejowej. 
Zjawisko to jest doskonale widoczne na mapach satelitarnych dostępnych w inter-
necie, a wyraźne pasy „dzikich przejść” występują często na przedłużeniach ciągów 
komunikacyjnych (dróg lub chodników) przerwanych przez tory linii kolejowej 
(przykład na rys. 1). Instytut Kolejnictwa analizował przypadek „dzikich przejść” 
na warszawskim odcinku linii kolejowej nr 7 m. in. w ramach europejskiego pro-
jektu „SMART RAIL” realizowanego w latach 2011-2014 [3].

Rys. 1. Skupisko „dzikich przejść” na linii kolejowej nr 7 w Józefowie 
Źródło: [4]

Powstawanie „dzikich przejść” stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego oraz zdrowia i życia osób postronnych, jak również wpływa negatyw-
nie na stan techniczny infrastruktury kolejowej. Problem ten został zauważony 
w 2017 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli, która w raporcie [5] zawarła następujące 
spostrzeżenie:

Zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowiły tzw. dzikie przejścia przez tory kolejowe. 
Oprócz zagrożenia życia pieszych, przechodzenie przez tory w miejscach niedozwolonych po-
wodowało również trwałe uszkodzenia torowiska. Działania skontrolowanych zarządców 
mające na celu ograniczenie liczby dzikich przejść były nieskuteczne – w badanym okresie 
ich liczba uległa zwiększeniu. W 2014 r. wypadki z pojazdami drogowymi oraz potrącenia 
osób poza legalnymi przejazdami i przejściami stanowiły 68,9% ogółu wypadków na sieci 
kolejowej. Wypadki te pochłonęły największą liczbę ofiar śmiertelnych (77,9%) oraz cięż-
ko rannych (60%) w wypadkach kolejowych. Powstawaniu dzikich przejść sprzyjał brak 
lub niewystarczająca współpraca zarządców linii kolejowych z Komendami Rejonowymi 
Straży Ochrony Kolei (SOK), m. in. w zakresie identyfikowania tego rodzaju miejsc oraz 
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egzekwowania zakazu poruszania się przez osoby postronne. Brakowało także należytego 
zabezpieczenia dzikich przejść oraz oznaczenia ich tablicami ostrzegawczymi. Kolejnymi 
przyczynami było wyłączanie z użytkowania obiektów budowlanych na liniach kolejowych 
(kładek i przejść podziemnych) oraz braki i uszkodzenia w ogrodzeniu, szczególnie w obrębie 
przystanków kolejowych.

Raport [5] poprawnie charakteryzuje istniejący problem, natomiast zawar-
te w nim wnioski dotyczące np. konieczności lepszego zabezpieczania „dzikich 
przejść” nie zawsze dają konkretną odpowiedź na pytanie, w jaki sposób to robić. 
Przykładowo bardzo dużo uwagi poświęcono w raporcie kwestii ustawiania ta-
bliczek ostrzegawczych (np. „Uwaga! Przejście przez tory surowo wzbronione” – 
patrz fot. 2), których skuteczność w praktyce nie jest dowiedziona i które podlegają 
częstym dewastacjom. Co więcej, autorzy spotkali się nawet ze stwierdzeniem, że 
tabliczki takie mogą stanowić widoczną z daleka „podpowiedź”, w którym miejscu 
najwygodniej, choć rzecz jasna – nielegalnie, można przekroczyć tor kolejowy.

Fot. 2. Oznakowanie „dzikiego przejścia” na gdyńskim odcinku linii kolejowej nr 201 
Źródło: fotografia własna

Nie podlega natomiast żadnej wątpliwości, że efektem powstawania „dzikich 
przejść” jest degradacja infrastruktury kolejowej. W raporcie [5] zwrócono uwagę 
np. na zjawisko wydeptywania zieleni, skutkujące osłabieniem stabilności skarp 
podtorza i późniejsze ich podmywanie. Zdaniem autorów równie istotnym, jeśli 
jeszcze nie ważniejszym problemem, jest obsypywanie się podsypki spowodowane 
ruchem osób postronnych, które w przypadku dużego natężenia tego ruchu pro-
wadzi bardzo szybko do odsłonięcia czół podkładów i w konsekwencji zagrożenia 
stateczności toru bezstykowego (fot. 3). Technologią, która może ograniczyć wy-
stępowanie tego niekorzystnego zjawiska, jest stabilizacja tłucznia żywicami. In-
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stytut Kolejnictwa Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów w latach 2018 – 2021 
przeprowadził w tym zakresie badania, których opis i efekty stanowią przedmiot 
dalszej części niniejszego artykułu.

Fot. 3. Warszawski odcinek linii kolejowej nr 7 – odsłonięcie czół podkładów na „dzikim przejściu” 
Źródło: fotografia własna

3. Wprowadzenie do badań stabilizacji podsypki w obrębie „dzikich 
przejść”

Instytut Kolejnictwa Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów prowadził badania 
technologii stabilizacji tłucznia żywicą łącznie na czterech „dzikich przejściach”.

Dwa spośród badanych „dzikich przejść” były położone na głównej pętli toru 
doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie i podlegały systematycz-
nym badaniom w okresie od lipca 2018 r. do listopada 2020 r. Na podstawie wła-
snych obserwacji oraz zgodnie z informacjami uzyskanymi od personelu zatrudnio-
nego na stałe na terenie Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego w Żmigro-
dzie można stwierdzić, że oba badane „dzikie przejścia” były obciążone stosunko-
wo niedużym ruchem osób postronnych, najprawdopodobniej głównie rolników 
chcących dostać się do pól uprawnych położonych wewnątrz pętli doświadczalnej.

Kolejne dwa badane „dzikie przejścia” znajdowały się w torze nr 2 linii kole-
jowej nr 449 Warszawa Rembertów – Zielonka i podlegały badaniom w okresie 
od sierpnia 2019 r. do kwietnia 2021 r. Te „dzikie przejścia” zostały zapropono-
wane przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako obciążone intensywnym 
ruchem pieszych, co znalazło późniejsze potwierdzenie w trakcie prowadzonych 
badań. Osobami postronnymi przechodzącymi przez tor w tych miejscach były 
w zdecydowanej większości osoby piesze i rowerzyści przemieszczający się z pobli-
skich bloków w Rembertowie do położonych w pobliżu terenów leśnych.

Prowadzone badania wpisywały się w szerszy program badań technologii stabi-
lizacji tłucznia żywicami, obejmujący również badania laboratoryjne. Tym samym 
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jeszcze przed założeniem poligonów zostało potwierdzone, że żywica stosowana 
do stabilizacji tłucznia spełnia wymagania w zakresie wpływu na środowisko na-
turalne, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (fot. 4) czy wodoprzepuszczalności 
(fot. 5), co wzmiankowano już w artykule [6].

Fot. 4. Ogniowe badania terenowe żywicy stosowanej do stabilizacji tłucznia 
Źródło: [7]

Fot. 5. Badania wodoprzepuszczalności żywicy stosowanej do stabilizacji tłucznia 
Źródło: fotografia własna
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Poligony badawcze przygotowano w sposób umożliwiający prowadzenie obser-
wacji referencyjnych. W praktyce oznaczało to, że na każdym z poligonów stabi-
lizowano tylko jedną stronę „dzikiego przejścia”, co pozwoliło ocenić efektywność 
zabezpieczenia. Tłuczeń stabilizowano na powierzchni od styku pryzmy podsypki 
z torowiskiem do stopki szyny, w jednym przypadku dodatkowo wyrównując go 
wcześniej warstwą klińca. Po założeniu poligonów badania prowadzono w sześciu 
seriach, obejmujących za każdym razem obserwację wzrokową stanu nawierzch-
ni kolejowej oraz pomiar odległości dolnej (a na torze doświadczalnym również 
górnej) krawędzi pryzmy podsypki od zewnętrznej krawędzi stopki szyny. Należy 
dodać, że pomiary te miały charakter jedynie przybliżony, a ustalenie granicy i dłu-
gości „języka” obsuniętego tłucznia było momentami dość subiektywne. Dlatego 
zdaniem autorów bardziej obiektywną miarę zachodzącego zjawiska stanowi liczba 
podkładów z odsłoniętymi czołami.

Zgodnie z kryteriami oceny stanu podsypki określonymi w [8] liczba i roz-
mieszczenie podkładów z odsłoniętymi czołami oraz stopień tego odsłonięcia (do 
2/3 wysokości lub całkowite) decydują o stanie podsypki, który może być dobry, 
przeciętny, zły lub bardzo zły. Jeżeli dochodzi do całkowitego odsłonięcia czół pod-
kładów na długości większej niż 4 m (czyli ok. 7 podkładów), wówczas stan pod-
sypki jest określany jako bardzo zły.

Te same warunki [8] stanowią, że w trakcie użytkowania nawierzchni nie po-
winno się dopuścić do wystąpienia w torze bardzo złego stanu podsypki, a pod-
sypka powinna być oczyszczona przed wystąpieniem objawów charakteryzujących 
ten stan. Ponadto dobry stan podsypki jest zasadniczym wymaganiem określonym 
dla bezpiecznej eksploatacji toru bezstykowego. Można zatem stwierdzić, że wy-
stępowanie „dzikich przejść” i degradacja nawierzchni występująca w ich obrębie 
stanowi zagrożenie dla stateczności toru bezstykowego i wymaga podejmowania 
bieżących, często powtarzalnych interwencyjnych prac utrzymaniowych.

4. „Dzikie przejście” w km 2,4 toru doświadczalnego IK

Poligon badawczy na „dzikim przejściu” w km 2,4 toru doświadczalnego 
w Żmigrodzie utworzono w lipcu 2018 r. Do tego czasu podsypka w tym miejscu 
była wzmocniona podkładami strunobetonowymi ułożonymi równolegle do osi 
toru, mającymi zapobiegać obsypywaniu się tłucznia. Przed rozpoczęciem badań 
podjęto decyzję, że podkłady pozostaną w torze, a poligon powstanie w ich bezpo-
średnim sąsiedztwie (tak, aby dodatkowo ocenić „odbiór” technologii przez osoby 
korzystające z „dzikiego przejścia”). Podsypkę w rejonie poligonu wyprofilowano, 
a po prawej stronie toru obsypano klińcem i pokryto żywicą na długości 5 pod-
kładów. Dwie pierwsze serie badań wykazały, że osoby postronne miały tendencję 
do omijania strefy podsypki pokrytej klińcem i żywicą, przekraczając tor kolejowy 
na wysokości pozostawionych podkładów (fot. 6). Z tego powodu podjęto decyzję 
o przebudowie poligonu.
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Fot. 6. Porównanie „dzikiego przejścia” w km 2,4 toru doświadczalnego IK w dniach 27 lipca 2018 r.  
i 8 grudnia 2018 r.; degradacja pryzmy podsypki skutkowała całkowitym odsłonięciem podkładu 

Źródło: fotografie własne

W czerwcu 2019 r. oba stare podkłady wybudowano z toru, podsypkę na ich 
długości wyprofilowano, a następnie również pokryto warstwą klińca i żywicy (na 
styku z wcześniej utworzoną), wydłużając strefę aplikacji do 11 podkładów (rys. 2).

Rys. 2. Schemat „dzikiego przejścia” w km 2,4 toru doświadczalnego IK 
Źródło: opracowanie własne
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Szczegółowe pomiary geometryczne prowadzono wyłącznie dla skarpy niesta-
bilizowanej żywicą (patrz – tab. 1). Stwierdzono przesuwanie się górnej krawę-
dzi pryzmy tłucznia w kierunku do osi toru oraz dolnej krawędzi w kierunku od 
osi toru. Wskazuje to na systematyczne obsuwanie tłucznia po skarpie podsypki 
i stopniowe „spływanie” tej skarpy. W okresie badań, z uwagi na mały ruch osób 
postronnych, nie doszło do odsłonięcia czół podkładów.

Skarpa stabilizowana żywicą w okresie obserwacji nie uległa uszkodzeniom.

Tabela 1. „Dzikie przejście” w km 2,4 toru doświadczalnego IK – położenie górnej i dolnej krawędzi 
pryzmy podsypki niestabilizowanej w trakcie kolejnych serii pomiarowych

DATA
GÓRNA KRAWĘDŹ PRYZMY DOLNA KRAWĘDŹ PRYZMY
L2 L3 L4 L2 L3 L4

04.06.2019 110	cm 120	cm 118	cm 200	cm 203	cm 206	cm
08.11.2019 95	cm 100	cm 95	cm 220	cm 250	cm 258	cm
22.05.2020 94	cm 95	cm 93	cm 223	cm 260	cm 263	cm
21.11.2020 93	cm 92	cm 92	cm 225	cm 270	cm 265	cm

Źródło: opracowanie własne

Porównanie stanu niestabilizowanej oraz stabilizowanej strony „dzikiego przej-
ścia” w km 2,4 toru doświadczalnego IK w Żmigrodzie zaobserwowanego w trak-
cie serii pomiarowych w dniach 4 czerwca 2019 r. oraz 21 listopada 2020 r. przed-
stawiono na fot. 7.

Fot. 7. Niestabilizowana (po lewej) i stabilizowana (po prawej) strona „dzikiego przejścia”  
w km 2,4 toru doświadczalnego w Żmigrodzie w dn. 4 czerwca 2019 r. (na górze)  

oraz 21 listopada 2020 r. (na dole) 
Źródło: fotografie własne
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5. „Dzikie przejście” w km 2,9 toru doświadczalnego IK

Poligon badawczy na „dzikim przejściu” w km 2,9 toru doświadczalnego 
w Żmigrodzie utworzono w lipcu 2018 r. W tym celu podsypkę na „dzikim przej-
ściu” wyprofilowano, a następnie po prawej stronie toru pokryto ją żywicą na dłu-
gości 7 podkładów (rys. 3).

Rys. 3. Schemat „dzikiego przejścia” w km 2,9 toru doświadczalnego IK 
Źródło: opracowanie własne

Szczegółowe pomiary geometryczne prowadzono wyłącznie dla skarpy niesta-
bilizowanej żywicą (patrz – tab. 2). Stwierdzono przesuwanie się górnej krawę-
dzi pryzmy tłucznia w kierunku do osi toru oraz dolnej krawędzi w kierunku od 
osi toru. Wskazuje to na systematyczne obsuwanie tłucznia po skarpie podsypki 
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i stopniowe „spływanie” tej skarpy. W okresie badań, z uwagi na mały ruch osób 
postronnych, nie doszło do odsłonięcia czół podkładów.

Skarpa stabilizowana żywicą w okresie obserwacji nie uległa uszkodzeniom.

Tabela 2. „Dzikie przejście” w km 2,9 toru doświadczalnego IK – położenie górnej i dolnej krawędzi 
pryzmy podsypki niestabilizowanej w trakcie kolejnych serii pomiarowych

DATA
GÓRNA KRAWĘDŹ PRYZMY DOLNA KRAWĘDŹ PRYZMY

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4
27.07.2018 75	cm 98	cm 100	cm 95	cm 221	cm 197	cm 200	cm 202	cm
08.12.2018 75	cm 98	cm 92	cm 95	cm 221	cm 197	cm 239	cm 202	cm
04.06.2019 75	cm 98	cm 92	cm 95	cm 221	cm 197	cm 239	cm 202	cm
08.11.2019 75	cm 98	cm 80	cm 95	cm 230	cm 224	cm 275	cm 215	cm
22.05.2020 75	cm 98	cm 80	cm 95	cm 230	cm 224	cm 275	cm 215	cm
21.11.2020 75	cm 94	cm 73	cm 90	cm 230	cm 238	cm 355	cm 238	cm

Źródło: opracowanie własne

Porównanie stanu niestabilizowanej oraz stabilizowanej strony „dzikiego przej-
ścia” w km 2,9 toru doświadczalnego IK w Żmigrodzie zaobserwowanego w trak-
cie serii pomiarowych w dniach 4 czerwca 2019 r. oraz 21 listopada 2020 r. przed-
stawiono na fot. 8.

Fot. 8. Niestabilizowana (po lewej) i stabilizowana (po prawej) strona „dzikiego przejścia” w km 2,9 
toru doświadczalnego w Żmigrodzie w dn. 27 lipca 2018 r. (na górze) oraz 21 listopada 2020 r. 

(na dole) 
Źródło: fotografie własne
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6. „Dzikie przejście” w km 13,8 toru nr 2 linii nr 449

Poligon badawczy na „dzikim przejściu” w km 13,8 toru nr 2 linii kolejowej nr 
449 Warszawa Rembertów – Zielonka utworzono w lipcu 2019 r. we współpracy 
ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W tym celu podsypkę na „dzikim 
przejściu” wyprofilowano, a następnie po prawej stronie toru pokryto ją żywicą na 
długości 28 podkładów (rys. 4).

Rys. 4. Schemat „dzikiego przejścia” w km 13,8 toru nr 2 linii kolejowej nr 449 
Źródło: opracowanie własne

Szczegółowe pomiary geometryczne prowadzono wyłącznie dla skarpy niesta-
bilizowanej żywicą (patrz – tab. 3). Stwierdzono przesuwanie się górnej krawędzi 
pryzmy tłucznia w kierunku do osi toru i dolnej krawędzi w kierunku od osi toru. 
Wskazuje to na systematyczne obsuwanie tłucznia po skarpie podsypki i stop-
niowe „spływanie” tej skarpy. Z uwagi na bardzo duży ruch osób postronnych jej 
uszkodzenia w końcowej fazie badań osiągnęły krytyczne rozmiary, prowadząc do 
całkowitego odsłonięcia czół ok. 18 sąsiadujących podkładów.

Skarpa stabilizowana żywicą w okresie obserwacji nie uległa przemieszczeniom, 
zaś nieznaczne uszkodzenia miały wyłącznie charakter punktowy.

Tabela 3 „Dzikie przejście” w km 13,8 toru nr 2 linii nr 449 – położenie dolnej krawędzi pryzmy pod-
sypki niestabilizowanej w trakcie kolejnych serii pomiarowych

DATA
DOLNA KRAWĘDŹ PRYZMY

L1 L3 L4
02.08.2019 185	cm 205	cm 175	cm
19.11.2019 240	cm 344	cm 185	cm
21.04.2020 240	cm 450	cm 250	cm
08.09.2020 240	cm 550	cm 320	cm
15.12.2020 240	cm 740	cm 366	cm
27.04.2021 250	cm 750	cm 370	cm

Źródło: opracowanie własne
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Stan stabilizowanej oraz niestabilizowanej strony „dzikiego przejścia” w km 
13,8 toru nr 2 linii kolejowej nr 449 Warszawa Rembertów – Zielonka po 21 mie-
siącach badań przedstawiono odpowiednio na fot. 9 oraz fot. 10.

Fot. 9. Stabilizowana strona „dzikiego przejścia” w km 13,8 toru nr 2 linii kolejowej  
nr 449 po 21 miesiącach badań – czoła podkładów są całkowicie zakryte 

Źródło: fotografia własna

Fot. 10. Niestabilizowana strona „dzikiego przejścia” w km 13,8 toru nr 2 linii kolejowej  
nr 449 po 21 miesiącach badań – widoczne całkowite odkrycie czół 18-tu podkładów  

Źródło: fotografia własna
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7. „Dzikie przejście” w km 14,2 toru nr 2 linii nr 449

Poligon badawczy na „dzikim przejściu” w km 14,2 toru nr 2 linii kolejowej nr 
449 Warszawa Rembertów – Zielonka utworzono w lipcu 2019 r. we współpracy 
ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W tym celu podsypkę na „dzikim 
przejściu” wyprofilowano, a następnie po prawej stronie toru pokryto ją żywicą na 
długości 17 podkładów (rys. 5).

Rys. 5. Schemat „dzikiego przejścia” w km 14,2 toru nr 2 linii kolejowej nr 449 
Źródło: opracowanie własne

Szczegółowe pomiary geometryczne prowadzono wyłącznie dla skarpy niesta-
bilizowanej żywicą (patrz – tab. 4). Stwierdzono przesuwanie się górnej krawędzi 
pryzmy tłucznia w kierunku do osi toru i dolnej krawędzi w kierunku od osi toru. 
Wskazuje to na systematyczne obsuwanie tłucznia po skarpie podsypki i stopnio-
we „spływanie” tej skarpy. Z uwagi na bardzo duży ruch osób postronnych w trak-
cie badań doszło do odsłonięcia czół podkładów.

Skarpa stabilizowana żywicą w okresie obserwacji nie uległa przemieszczeniom, 
zaś nieznaczne uszkodzenia miały wyłącznie charakter punktowy.

Tabela 4 „Dzikie przejście” w km 14,2 toru nr 2 linii nr 449 – położenie dolnej krawędzi pryzmy pod-
sypki niestabilizowanej w trakcie kolejnych serii pomiarowych 

DATA
DOLNA KRAWĘDŹ PRYZMY

L2 L3 L4
02.08.2019 205	cm 228	cm 213	cm
19.11.2019 230	cm 350	cm 233	cm
21.04.2020 235	cm 360	cm 240	cm
08.09.2020 240	cm 370	cm 245	cm
15.12.2020 245	cm 380	cm 250	cm
27.04.2021 250	cm 390	cm 253	cm

Źródło: opracowanie własne

Stan stabilizowanej oraz niestabilizowanej strony „dzikiego przejścia” w km 
14,2 toru nr 2 linii kolejowej nr 449 Warszawa Rembertów – Zielonka po 21 mie-
siącach badań przedstawiono odpowiednio na fot. 11 oraz fot. 12.
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Fot. 11. Stabilizowana strona „dzikiego przejścia” w km 14,2 toru nr 2 linii kolejowej  
nr 449 po 21 miesiącach badań – czoła podkładów są całkowicie zakryte 

Źródło: fotografia własna

Fot. 12. Niestabilizowana strona „dzikiego przejścia” w km 14,2 toru nr 2 linii kolejowej  
nr 449 po 21 miesiącach badań – widoczne odsłonięte czoła podkładów 

Źródło: fotografia własna
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8. Formalne aspekty stabilizacji tłucznia żywicą w obrębie „dzikich 
przejść”

W dyskusjach poświęconych tematyce stabilizacji tłucznia żywicami w obrębie 
„dzikich przejść” jako ewentualny argument przeciw stosowaniu tego rozwiązania 
pojawia się czasami stwierdzenie, że stabilizacja tłucznia żywicą stanowiłaby nie-
formalną legalizację „dzikiego przejścia” (czyli „ciche przyzwolenie” na jego istnie-
nie, zachętę do korzystania). W związku z tym autorzy zwracają uwagę na dwa 
aspekty, które przeczą takiej tezie.

Fot. 13. Efekt obchodzenia strefy stabilizowanego tłucznia – linia nr 449, km 13,8
Źródło: fotografia własna

Po pierwsze, przeprowadzone badania wykazały wyraźnie, że stabilizacja tłucz-
nia żywicą – szczególnie w pierwszej fazie po aplikacji żywicy – może działać do-
kładnie odwrotnie, tzn. zniechęcać osoby postronne do korzystania z „dzikiego 
przejścia”. Dowodem na to były ślady nowych uszkodzeń (ścieżek), jakie zaczęły 
się pojawiać w rejonie badanych „dzikich przejść” w bezpośrednim sąsiedztwie 
stabilizowanej skarpy, świadczące o „nieufności” osób postronnych do nieznanej 
powłoki żywicznej (fot. 13). Być może jest to spowodowane faktem, że stabilizo-
wana podsypka tłuczniowa nabiera – szczególnie w początkowym okresie – poły-
sku, który może budzić skojarzenia z materiałem śliskim bądź kleistym. Można 
więc zakładać, że aplikacja żywicy na odpowiednio długim odcinku toru, skutecz-
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nie uniemożliwiającym ominięcie strefy stabilizacji, może nie tylko nie zachęcać 
do przechodzenia przez tory, ale wręcz przynosić skutek odwrotny, czyli działać 
w pewnym stopniu prewencyjnie (choć wyciąganie bardziej szczegółowych wnio-
sków w tym zakresie wymagałoby prowadzenia systematycznych obserwacji za-
chowania osób postronnych w dość długim przedziale czasowym).

Po drugie, aplikacja żywicy na „dzikim przejściu” w żaden sposób nie upraw-
nia osób postronnych do przekraczania toru w takim miejscu. Zabieg stabilizacji 
należy traktować wyłącznie jako utrzymaniowy, mający na celu zachowanie wy-
maganych warunków eksploatacji toru kolejowego (szczególnie bezstykowego), 
jak również ograniczenie kosztów ponoszonych wskutek degradacji nawierzchni 
kolejowej. Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że bez względu na sto-
sowanie lub niestosowanie stabilizacji tłucznia żywicą osoby postronne i tak będą 
w określonych miejscach przekraczać tory, a rozwiązanie tego problemu zależy od 
działań o zupełnie innym charakterze (zarówno „pozytywnych”, zapewniającym 
pieszym legalną możliwość przejścia przez tor, jak i „negatywnych”, penalizują-
cych przekraczanie toru w miejscu niedozwolonym). Zdaniem Instytutu Kolejnic-
twa nie istnieją zatem żadne formalne przeciwwskazania dla stosowania stabilizacji 
tłucznia żywicą w rejonie „dzikich przejść”.

9. Podsumowanie badań stabilizacji podsypki w obrębie „dzikich przejść”

Przeprowadzone przez Instytut Kolejnictwa Zakład Dróg Kolejowych i Prze-
wozów badania technologii stabilizacji tłucznia żywicą dowiodły, że jest to tech-
nologia, którą można zarekomendować jako odpowiednią do stosowania w celu 
przeciwdziałania degradacji nawierzchni kolejowej powstającej w obrębie „dzi-
kich przejść”. Szczególnie na „dzikich przejściach” obciążonych dużym ruchem 
osób postronnych (pieszych i rowerzystów) okazało się, że w czasie, w którym 
niezabezpieczona podsypka ulegała znacznym uszkodzeniom prowadzącym do 
powstania skupisk podkładów z całkowicie odsłoniętymi czołami, strona stabilizo-
wana ulegała tylko punktowym i łatwo naprawialnym uszkodzeniom, gwarantu-
jąc pełne obsypanie podkładów, a tym samym zachowanie warunków stateczności 
toru bezstykowego.

W ramach badań na jednym z poligonów sprawdzono również odmianę techno-
logii zakładającą zastosowanie klińca jako materiału wyrównującego powierzchnię 
tłucznia i wzmacniającego efekt stabilizacji. Uzyskana powierzchnia skarpy okaza-
ła się równa i trwała, jednak takie rozwiązanie można zalecić przede wszystkim dla 
przypadków, w których nie przewiduje się późniejszej dekompozycji nawierzchni 
(np. wskutek regulacji toru), a taka może mieć miejsce na „dzikich przejściach”. 
Podbicie toru kolejowego stwarza ryzyko przeniknięcia klińca w głąb pryzmy pod-
sypki i w konsekwencji zmiany jej uziarnienia względem wymaganego.

Przeprowadzone badania wykazały również, że stabilizacja tłucznia żywicą nie 
zachęca osób postronnych do przechodzenia przez tory, a wręcz przeciwnie – może 
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mieć oddziaływanie prewencyjne. W celu uniknięcia wytyczania nowych ścieżek 
obok miejsc stabilizowanych zaleca się dobierać odpowiednią długość strefy apli-
kacji zgodnie z warunkami miejscowymi.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie georusztów o równomiernej sztywności 
radialnej w konstrukcjach podtorza. Wskazano na znaczenie funkcji stabilizacyjnej jako kluczo-
wego mechanizmu współpracy georusztu i kruszywa, wpływającego na zwiększenie nośności pod-
łoża, wydłużenie trwałości podsypki oraz zapewnienie wymaganych parametrów eksploatacyjnych 
podsypki układanej na matach wibroizolacyjnych.

Słowa kluczowe: Stabilizacja mechaniczna, georuszty trójosiowe, podtorze

1. Wprowadzenie

Wykorzystanie geosyntetyków w budownictwie infrastrukturalnym stało się 
powszechne ze względu na korzyści wynikające z ich użycia. Szerokie spektrum 
zastosowań obejmuje funkcje: drenażową, filtracyjną, przeciwerozyjną, zbrojenia 
oraz stabilizacji. Funkcja stabilizacji, zdefiniowana w raporcie EOTA (Europejskiej 
Organizacji ds. Aprobat Technicznych) [5], oznacza poprawę parametrów wytrzy-
małościowych kruszywa poprzez ograniczenie przemieszczeń pod obciążeniem [2]. 
Funkcja stabilizacyjna została również uznana przez ISO (Międzynarodową Orga-
nizację ds. Normalizacji) jako jedna z odrębnych funkcji geosyntetyków. Definicja 
stabilizacji geosyntetykami wprowadzona została w normie PN-EN ISO 10318 
[4].

Dzięki zazębieniu się ziaren kruszywa w oczkach georusztu oraz klinowaniu 
się kolejnych ziaren w skrępowanej warstwie ziaren zazębionych, uzyskiwana jest 
zwiększona odporność na obciążenia oraz ograniczone jest przemieszczenie war-
stwy tłucznia poddanej cyklicznym obciążeniom dynamicznym od ruchu pocią-
gów. W przypadku podtorza, wykorzystanie geosiatek o sztywnych węzłach i rów-
nomiernej sztywności radialnej, często nazywanych georusztami heksagonalnymi, 
ma szczególne znaczenie przy poprawie nośności warstw słabego podłoża grun-
towego, zwiększeniu trwałości i ograniczeniu deformacji warstw podsypki oraz 
zapewnieniu właściwych parametrów pracy posypki tłuczniowej układanej na ma-
tach wibroizolacyjnych.
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2. Stabilizacja kruszywa georusztem

Połączenie georusztu i kruszywa tworzy stabilizowaną mechanicznie warstwę 
kompozytową o znacząco lepszych właściwościach i większych możliwościach 
przenoszenia obciążeń w porównaniu z samą warstwą kruszywa.

Mechanizm współpracy obu materiałów przeanalizowali Lees i Clausen [6] 
w badaniach trójosiowych, w specjalnie zaprojektowanym i zbudowanym apa-
racie o średnicy 50 cm i wysokości 100 cm. Dzięki takim wymiarom możliwe 
było stosowanie w badaniach tłucznia, którego wskaźnik różnoziarnistości wynosił 
Cu=23, średnice miarodajne d

60
=8 mm i d

100
=40 mm, a stopień zagęszczenia 

I
D
≥0,95. Badania przeprowadzono zarówno dla samego kruszywa, jak i dla kru-

szywa i georusztu trójosiowego ułożonego w połowie wysokości próbki. Wykre-
sy dewiatora naprężenia q względem średniego odkształcenia osiowego e

a
 przed-

stawione na rys. 1 pokazują zwiększoną maksymalną wytrzymałość na ścinanie 
w gruncie stabilizowanym georusztem dla każdej z trzech wielkości przyłożonego 
naprężenia ściskającego. 

Rys. 1. Efekt stabilizacji mechanicznej [6]

Wzrost wytrzymałości na ścinanie próbki stabilizowanej georusztem wynika 
z ograniczenia przemieszczeń i obrotów ziaren kruszywa. Na uwagę zasługuje tak-
że większa wartość odkształcenia kruszywa stabilizowanego, przy której następuje 
zniszczenie. Ścięcie próbki samego kruszywa wystąpiło przy odkształceniu około 
4-5%, podczas gdy znaczące osłabienie wytrzymałości na ścinanie próbki stabili-
zowanej georusztem zanotowano przy odkształceniu około 10%.

Ponieważ maksymalne ograniczenie przemieszczeń kruszywa występuje bezpo-
średnio w płaszczyźnie ułożenia georusztu i zmniejsza się wraz z odległością od tej 
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płaszczyzny, uznano że obwiednia zniszczenia zmienia się liniowo od wartości mak-
symalnej w płaszczyźnie georusztu do wartości minimalnej w odległości Dy, gdzie 
przyjmuje się powierzchnię zniszczenia jak dla kruszywa bez stabilizacji (rys. 2).

W rezultacie przeprowadzonych badań Lees i Clausen opracowali liniowo sprę-
żysty, idealnie plastyczny model konstytutywny geokompozytu (kruszywo + geo-
ruszt) wykorzystywany w analizach numerycznych MES w programie Plaxis 2D 
2018. Wiarygodność modelu oraz dokładność wyznaczenia naprężeń niszczących 
została potwierdzona w analizie wstecznej.

Rys. 2. Obwiednia zniszczenia kruszywa stabilizowanego georusztem trójosiowym [6]

3. Badania wpływu georusztu na właściwości kruszywa w podtorzu

Na Uniwersytecie Pensylwania w USA zrealizowany został program badawczy, 
nakierowany na określenie wpływu georusztów na kruszywo w nawierzchniach 
podsypki tłuczniowej [7]. Na stanowisku modelowym badano wpływ oddziaływa-
nia cyklicznych obciążeń dynamicznych od przejazdu pociągów na zachowanie się 
kruszywa bez stabilizacji oraz ze stabilizacją za pomocą georusztu dwuosiowego 
oraz trójosiowego, ułożonego 25 cm poniżej górnej warstwy podsypki tłuczniowej.

Do monitorowania ruchu ziaren kruszywa wykorzystano „SmartRock” (rys. 3) 
– bryłki kruszywa uformowane techniką druku 3D, wyposażone w bezprzewodo-
we czujniki rejestrujące położenie, obrót oraz przesunięcie elementu w przestrzeni. 
Mierzone parametry były rejestrowane z częstotliwością 500 Hz.
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„SmartRock” zainstalowano na stanowisku badawczym w konstrukcji symu-
lującej nawierzchnię kolejową. Konstrukcja składająca się z warstwy tłucznia 
o grubości 25 cm została obciążona cyklicznie z częstotliwością 1 Hz. Badania 
przeprowadzono na sekcji kontrolnej – bez georusztu i sekcji zbrojonej georusz-
tem heksagonalnym. Georuszt został umieszczony na spodzie warstwy kruszywa, 
a SmartRock na poziomie 10 cm powyżej georusztu.

Rys. 3. Badania „SmartRock” (po lewej bryłki SmartRock, po prawej stanowisko badawcze) [7]

Na rys. 4 przedstawiono przemieszczenie pionowe górnej warstwy podsypki 
tłuczniowej w zależności od liczby cykli obciążenia. W obu badaniach przemiesz-
czenie wzrastało wraz ze wzrostem liczby cykli obciążenia, jednak dla badania 
bez georusztu wielkość przemieszczenia pionowego gwałtownie wzrosła w pierw-
szych 10 cyklach obciążenia, a maksymalne pomierzone przemieszczenie wyniosło 
30 mm. W przypadku badania z georusztem przyrost wielkości osiadań był zde-
cydowanie wolniejszy, a maksymalne przemieszczenie miało wartość 4 mm i po 
500 cyklach obciążenia było mniejsze o 85% od przemieszczenia pomierzonego 
w badaniu bez georusztu.

Rys. 4. Przemieszczenie pionowe w zależności od liczby cykli obciążenia [7]
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Analiza wyników potwierdziła wpływ stabilizacji mechanicznej georusztem 
heksagonalnym na znaczące ograniczenie przemieszczeń i obrotu ziaren kruszywa 
w warstwie podsypki tłuczniowej. Na rys. 5 zestawiono wielkość przemieszczeń 
i obrotów bryłek SmartRock w badaniu bez georusztu i z georusztem trójosiowym. 
Przyspieszenia obrotu w sekcji stabilizowanej georusztem wynosiło w trakcie całe-
go badania około 2 rad/s2, podczas gdy w badaniu na sekcji kontrolnej, gdzie nie 
stosowano georusztu, wartość początkowa wynosiła około 4 rad/s2 i wzrosła do 
30 rad/s2 wraz ze wzrostem liczby cykli obciążenia.

Na rys. 6 przedstawiono przemieszczenia bryłek SmartRock w trakcie 500 cy-
kli obciążenia w badaniach bez georusztu i z georusztem. Wyraźnie zauważalne 
jest oddalenie się obserwowanego ziarna z początkowego miejsca lokalizacji wraz 
ze wzrostem liczby cykli obciążeń, co wskazuje na znaczące rozluźnienie warstwy 
podsypki tłuczniowej w sekcji bez stabilizacji georusztem heksagonalnym.

Rys. 5. Przemieszczenia i obroty ziaren SmartRock na skutek działania obciążeń cyklicznych [7]
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Rys. 6. Przemieszczenia ziaren SmartRock w warstwie podsypki tłuczniowej  
(górne bez stabilizacji, dolne ze stabilizacją georusztem TriAx) [7]

4. Zastosowanie georusztów do stabilizacji kruszywa w inżynierii kole-
jowej

Funkcja stabilizacji kruszywa za pomocą geosiatek o równomiernej sztywności 
radialnej może być wykorzystana w konstrukcji podtorza na trzy możliwe sposoby:

• stabilizacja warstwy ochronnej,
• stabilizacja podsypki tłuczniowej,
• stabilizacja podsypki tłuczniowej na matach wibroizolacyjnych.

4.1. Stabilizacja warstwy ochronnej

Stabilizacja warstwy ochronnej związana jest z występowaniem w podłożu 
gruntów o niekorzystnych parametrach geotechnicznych. Zastosowanie georusztu 
pozwala na podwyższenie nośności podłoża pod konstrukcją lub na zmniejszenie 
grubości kruszywa w stosunku do grubości bez georusztu, przy uzyskaniu tych 
samych parametrów nośności na górze warstwy ochronnej. Wspomniana redukcja 
grubości może sięgać do 50%, ale każdorazowo wymaga indywidualnej analizy. 
Przy bardzo słabej nośności gruntów w podłożu konieczne może być zastosowanie 
stabilizacji w układzie wielowarstwowym. Schematyczną lokalizację georusztu do 
stabilizacji warstwy ochronnej przedstawiono na rys. 7.
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Rys. 7. Zastosowanie georusztu do stabilizacji warstwy ochronnej, po lewej układ jednowarstwowy, 
po prawej wielowarstwowy

4.2. Stabilizacja podsypki tłuczniowej

Zastosowanie georusztów do stabilizacji warstwy podsypki wpływa na ograni-
czenie przemieszczeń kruszywa, a przez to na ograniczenie jego degradacji w wy-
niku oddziaływania cyklicznych obciążeń dynamicznych. Większa sztywność war-
stwy podsypki wpływa na redukcję prędkości przyrostu jej deformacji, a w konse-
kwencji na redukcję deformacji (odkształcenia plastycznego) powstających w war-
stwie ochronnej. Na ogół deformacja ta objawia się nieregularnym osiadaniem 
toru i pogarszaniem jego geometrii w planie.

Badania wpływu georusztu na redukcję osiadania i tym samym niezbędnych 
zabiegów utrzymaniowych zostały zrealizowane na Uniwersytecie w Nottingham 
(Wielka Brytania). Analiza wyników [8] wykazuje wzrost ilości cykli obciążenio-
wych o współczynnik 2,5 po zastosowaniu georusztu. Przykład zastosowania geo-
rusztu do stabilizacji podsypki tłuczniowej przedstawiono na rys. 8.

Rys. 8. Zastosowanie georusztu do stabilizacji podsypki tłuczniowej

4.3. Stabilizacja podsypki tłuczniowej na matach wibroizolacyjnych

Coraz częściej w inwestycjach kolejowych istotnym zagadnieniem staje się 
uzyskanie właściwych parametrów pracy podsypki tłuczniowej układanej na ma-
tach wibroizolacyjnych. Pochłanianie wibracji wymaga użycia materiałów, które 
charakteryzują się stosunkowo niewielką sztywnością statyczną i dynamiczną, co 
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bezpośrednio wpływa na współpracę z tłuczniem. Rezultaty badań przeprowadzo-
nych przez British Rail, przedstawione między innymi w [9], wskazują na znaczące 
ograniczenie deformacji warstwy podsypki oraz przemieszczeń toru na odcinkach, 
gdzie w podłożu zastosowane zostały maty wibroizolacyjne. 

Rys. 9. Zastosowanie georusztu do stabilizacji podsypki tłuczniowej na matach wibroizolacyjnych 

5. Przykłady zastosowania georusztów do stabilizacji podtorza

Zastosowanie geosiatek o równomiernej sztywności radialnej do stabilizacji 
kruszywa w konstrukcji podtorza jest często stosowane przy budowie i moderni-
zacji linii kolejowych na całym świecie. Krajowe doświadczenia w tej dziedzinie 
przedstawiają się równie interesująco. Poniżej omówiono trzy wybrane realizacje 
z terenu Polski.

5.1. LK E65 Gdynia Warszawa

Modernizacja linii E65 zrealizowana został w latach 2012 – 2014 [1]. Na pod-
stawie ekspertyzy geotechnicznej na obszarze LCS Gdańsk na szlaku Pruszcz Gdań-
ski – Gdańsk Południowy pod nasypem kolejowym stwierdzono lokalnie nieko-
rzystne warunki gruntowe w postaci występujących w podłożu torfów o miąższości 
do 4,5 m. Istniejący nasyp zbudowany był z gruntów piaszczystych z domieszką 
pyłów. Wymagania odnośnie warstwy ochronnej zakładały doprowadzenie jej bez-
pośrednio pod warstwą podsypki tłuczniowej do nośności E2 ≥ 120 MPa, pod-
czas gdy istniejące podłoże gruntowe charakteryzowało się wtórnym modułem 
odkształcenia E2 ≥ 25 MPa. W rezultacie przeprowadzonych obliczeń przyjęto 
konstrukcję o całkowitej grubości 50 cm, na którą składały się:

• geowłóknina separacyjno filtracyjna,
• georuszt trójosiowy,
• warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 25 cm,
• georuszt trójosiowy,
• warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 25 cm.
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Rys. 10. Układanie pierwszej warstwy georusztu trójosiowego w trakcie modernizacji linii E65 na 
obszarze LCS Gdańsk

5.2. LK 273 Zielona Góra - Niedoradz

Rys. 11. Stabilizacja warstwy ochronnej w trakcie modernizacji linii LK 273 
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W trakcie modernizacji LK 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin 
- Dolna Odra, sekcja Zielona Góra-Niedoradz, realizowanej w latach 2017-2018, 
problemem były zalegające w podłożu pod istniejącą nawierzchnią kolejową, grun-
ty spoiste w postaci glin pylastych i piasków gliniastych w stanie plastycznym 
i miękkoplastycznym. Zastosowanie georusztu heksagonalnego do stabilizacji 
górnej warstwy ochronnej wykonanej z niesortu kamiennego o grubości warstwy 
35 cm pozwoliło uzyskać wymagane wartości nośności określone modułem od-
kształcenia E2 ≥ 110 MPa i zagęszczenie E2/E1 ≤ 2,2 [1].

5.3. Centralna Magistrala Kolejowa

W roku 2008 na odcinku testowym Centralnej Magistrali Kolejowej w rejo-
nie miejscowości Psary na sekcji o długości około 800 m wykonano konstrukcję 
nawierzchni przedstawioną na rys. 12. Składała się ona z kompozytu w postaci 
warstwy tłucznia stabilizowanej georusztami i miejscowo stabilizowanej specjal-
nym spoiwem wykonanym na bazie żywic poliuretanowych (rozwiązanie autor-
skie opracowane w Zakładzie Infrastruktury Transportu Wydziału Transportu PW 
[3]). Było to nowatorskie rozwiązanie polegające na zwiększeniu odporności na 
dekonsolidację warstwy podsypki w obszarach narażonych na intensywne drgania. 
Prace wykonano przy użyciu maszyny AHM (rys. 13).

Rys. 12. Nawierzchnia testowa z kompozytem tłuczniowym [3] 
1 – dolna warstwa zagęszczonego tłucznia, 2 – górna warstwa zagęszczonego tłucznia, 

3 – zagęszczona warstwa tłucznia, w której zatopiona jest rama toru, 
3’ – warstwa tłucznia stabilizowanego chemicznie, 4 – georuszty 

W okresie badań tor przeniósł obciążenie 18,6 Tg, tzn. nieznaczne w stosunku 
do obciążenia jakie może przenieść ta nawierzchnia w całym okresie eksploatacji. 
Na podstawie uzyskanych wyników, autorzy badań stwierdzili że odporność na-
wierzchni z kompozytem tłuczniowym jest większa o około 30% w stosunku do 
stosowanej nawierzchni bez kompozytu [3].

Badania wykazały również, że nawierzchnię z kompozytem tłuczniowym 
charakteryzują mniejsze syntetyczne wskaźniki stanu toru w porównaniu z torem 



83ZASTOSOWANIE GEORUSZTÓW O RÓWNOMIERNEJ SZTYWNOŚCI RADIALNEJ W...

konwencjonalnym, co potwierdzają również wyniki oceny odkształceń pionowych 
i poziomych.

Rys. 13. Układanie georusztu Tensar TriAx za pomocą maszyny AHM

6. Podsumowanie

Wymogi stawiane warstwie podsypki tłuczniowej sprawiają, że wykonuje się ją 
z kruszyw produkowanych w procesie kruszenia twardych skał typu bazalt, sjenit 
lub dolomit. Duże, kanciaste kruszywo o względnie jednolitym uziarnieniu ma 
zapewnić właściwy rozkład obciążeń oraz ułatwiać odprowadzenie wody z war-
stwy podsypki. Na skutek działania cyklicznych obciążeń dynamicznych ziarna 
tłucznia przemieszczają się i obracają powodując osiadanie podkładów, stopniową 
erozję tłucznia, zwiększając liczbę cząstek drobnoziarnistych i pogarszając stabil-
ność tłucznia poprzez ścieranie ostrych krawędzi (wierzchołków) ziaren. Rozpad 
tłucznia powoduje większe odkształcenia, słabe odwadnianie (częściowo z powodu 
zanieczyszczenia tłucznia przez erodowane wierzchołki cząstek) oraz utratę pod-
parcia strukturalnego. Przemieszczanie się i degradacja podsypki stanowi poważny 
problem w kolejnictwie, wpływając na koszty związane z utrzymaniem torów i ich 
trwałością.

Wyniki badań modelowych oraz pomiary w skali naturalnej potwierdziły, że za-
stosowanie georusztów o równomiernej sztywności radialnej w konstrukcji podto-
rza wpływa na zwiększenie nośności podłoża, wydłużenie trwałości podsypki oraz 
zapewnienie wymaganych parametrów eksploatacyjnych podsypki układanej na 
matach wibroizolacyjnych.
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Streszczenie. Artykuł ma charakter okolicznościowy, związany z obchodzonym właśnie Europej-
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lejowym w trzydziestoleciu 1990 – 2020, w lapidarny sposób odzwierciedlone w tytule: Od monopolu 
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Tekst publikacji jest podzielony na cztery części, przy czym trzy kolejne części ujmują w syntetyczny 
sposób zmiany i reformy sektora kolejowego w trzech kolejnych dekadach. Trudna dekada lat 1990 – 
2000 była znaminowana kryzysem nadmiarowości w ówczesnym przedsiębiorstwie państwowym PKP, 
przeprowadzaniem pierwszych zmian restrukturyzacyjnych, a finalnie skutkowała spektakularną de-
gradacją infrastruktury kolejowej. W kolejnej dekadzie lat 2001 – 2010 przeprowadzono epokową re-
formę przedsiębiorstwa PKP poprzez utworzenie w 2001 r. ugrupowania kapitałowego spółek kolejowych 
ze spółką PKP S.A. jako spółką – matką. Natomiast pod koniec dekady, w 2008 r. przeprowadzono 
tzw. usamorządowienie spółki PKP Przewozy Regionalne, które poprzedzał głęboki, kilkuletni kryzys 
kolejowych przewozów regionalnych. Wprawdzie w dekadzie tej pojawiły się na kolei pierwsze większe 
inwestycje, to jednak nie zdołano zatrzymać procesów postępującej degradacji liniowej infrastruktury 
kolejowej oraz dworców kolejowych. Wyraźnie symptomy poprawy sytuacji sektora kolejowego pojawiły 
się w dekadzie lat 2011 – 2020. Z jednej strony rząd wprawdzie zawiesił prace nad projektem budowy 
kolei dużych prędkości (projekt Y), ale z drugiej strony wspierał, pomimo destruktywnej krytyki opozycji, 
zakup przez spółkę PKP Intercity 20 pociągów Pendolino. W drugiej połowie dekady sytuacja na rynku 
kolejowych przewozów regionalnych ustabilizowała się, a kolejny rząd wyraził wolę szerszego wspar-
cia procesów modernizacyjno-rozwojowych w polskim kolejnictwie, co znalazło odzwierciedlenie między 
innymi w przyjętym Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego, a także 
w Krajowym Programie Kolejowym 2016 – 2023, uzupełniomym programami dodatkowymi (utrzy-
manie infrastruktury, kolej +, dworce). W dekadzie 2011 – 2020 procesy degradacyjne infrastruktury 
kolejowej zostały definitywnie wyhamowane i nastąpiła znacząca poprawa jej jakości.

Czwarta część artytkułu jest poświęcona zmianom struktury podmiotowej w sektorze kolejowym. 
Zostały one syntetycznie omowione w odniesieniu do zmian własnościowych, w tym prywatyzacyjnych 
w Grupie PKP. Wskazano również na powstanie grupy zarządców infrastruktury kolejowej. Z biegiem 
lat pojawili się w sektorze kolejowym zróżnicowani operatorzy przewozów pasażerskich i w dużej liczbie 
operatorzy przewozów towarowych. Równolegle rozwijali się bądź odradzali producenci taboru kolejo-
wego oraz dostawcy wyrobów i usług infrastruktury kolejowej, co również zasygnalizowano w końcowej 
części artykułu. 

Słowa kluczowe: transformacja społeczno-gospodarcza, sektor kolejowy w Polsce, trzy dekady 
zmian
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Komisja Europejska podjęła w ubiegłym roku decyzję, aby 2021 rok był Eu-
ropejskim Rokiem Kolei. Krajowym koordynatorem Europejskiego Roku Kolei 
2021 jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Proces reformowania polskiego transportu kolejowego rozpoczął się w 1990 
roku wraz z początkiem transformacji społeczno-gospodarczej. Na początku 1990 
roku, kiedy rozpoczęły się zmiany nikt nie mógł powiedzieć jaka będzie Polska 
Kolej w 2020 roku. Warto więc w EUROPEJSKIM ROKU KOLEI przypomnieć 
tamte ciekawe i trudne czasy zmian oraz różne przedsięwzięcia reformatorskie 
w kolejnictwie, których byliśmy być może w całości, być może po części 
świadkami.

Począwszy od 1990 r. Polska przechodziła wielkie zmiany systemu społecz-
no-gospodarczego. W sektorze kolejowym, zmonopolizowanym wówczas przez 
przedsiębiorstwo państwowe PKP, zamierzano przeprowadzić pierwsze zmiany re-
strukturyzacyjne. Polityka państwa w zakresie wsparcia finansowego transportu 
kolejowego cechowała się wówczas restrykcyjnymi ograniczeniami finansowymi.

1. Trudna dekada lat 1990-2000

1.1. Pierwsze zmiany restrukturyzacyjne w PKP

W funkcjonującym na początku 1990 r. przedsiębiorstwie państwowym Pol-
skie Koleje Państwowe, działającym na podstawie odrębnej ustawy, praktycznie nie 
było dziedziny, czy sfery gospodarki wewnętrznej, która nie wymagałaby zmian. 
W szczególności radykalnych zmian i gruntownej restrukturyzacji wymagała 
wówczas oferta przewozowa w kolejowym ruchu pasażerskim i towarowym, orga-
nizacja pracy eksploatacyjnej oraz wewnętrzna struktura organizacyjna przedsię-
biorstwa PKP. Ponadto należało dostosować potencjał produkcyjny (majątek i za-
trudnienie) do wielkości i struktury pracy przewozowej oraz wyeliminować zbędne 
i nieproduktywne części majątku tego przedsiębiorstwa. Warto przypomnieć, że 
przedsiębiorstwo PKP monopolizujące wówczas niemalże całą działalność polskie-
go sektora kolejowego, eksploatowało na początku 1990 r. ok. 24,3 tys. km linii 
kolejowych, posiadało ok. 90 tys. wagonów towarowych, 9,2 tys. wagonów pasa-
żerskich, 2,3 tys. lokomotyw spalinowych, ok. 1,7 tys. lokomotyw elektrycznych, 
ponad 1 tys. elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów pasażerskich, 
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zatrudniając ok. 370 tys. osób w dziale „transport”, ok. 80 tys. osób w dziale 
„przemysł i budownictwo” (zakłady zaplecza taborowego i budowlanego) oraz ok. 
20 tys. osób w kolejowej służbie zdrowia. W obliczu radykalnych spadków prze-
wozów pasażerskich i towarowych duża części tych aktywów oraz zatrudnienia 
miała charakter nadmiarowy, uniemożliwiający utrzymanie równowagi finansowej 
PKP. Obraz PKP u progu 1990 roku byłby niepełny, gdyby nie wskazać na fakt, 
że gospodarka planowa szczodrze wyposażyła to przedsiębiorstwo w olbrzymią 
ilość nieruchomości. Pomijając majątek bezpośrednio produkcyjny (tabor kolejowy 
i jego zaplecze techniczne oraz infrastruktura kolejowa), były to w szczególności: 
obiekty kolejowej służby zdrowia (szpitale, przychodnie, sanatoria, prewentoria, 
apteki), ośrodki wypoczynkowe, hotele pracownicze, przedszkola i żłobki, zaple-
cze naukowe (Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Ośrodek Badawczy 
Ekonomiki Transportu), szkoły zawodowe (technika kolejowe i zasadnicze szko-
ły zawodowe), mieszkania (116 tys.), zakłady karne (9 obiektów), domy kultury 
i domy spokojnej starości, obiekty sportowe (stadiony), gospodarstwa ogrodnicze 
(szklarnie). Grunty zajęte pod nieruchomości kolejowe obejmowały w 1990 roku 
ok. 106 tys. hektarów.

Najważniejszą operacją reformatorską władz państwowych w całej omawianej 
dekadzie było niewątpliwie wyłączenie ze struktur PKP zakładów zaplecza na-
prawczego taboru kolejowego i budownictwa kolejowego1. Po przeprowadzonej 
w październiku 1991 r. zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie 
Koleje Państwowe” wyłączono z PKP następujące rodzaje jednostek zaplecza na-
prawczego, budowlanego i usługowego:

– 23 zakłady naprawcze taboru kolejowego (ZNTK),
– 15 zakładów budownictwa kolejowego,
– 5 nasycalni podkładów,
– 4 wytwórnie podkładów strunobetonowych,
– 3 zakłady nawierzchni kolejowej,
– 7 kolejowych zakładów usługowych,
– 11 biur projektów kolejowych.
Ogółem, ze struktur PKP jednorazowo wydzielono ponad 60 różnych zakła-

dów zaplecza kolei, zatrudniających ponad 80 tys. pracowników i utworzono z nich 
w większości przedsiębiorstwa państwowe, które w późniejszym okresie miały być 
poddane dalszym przekształceniom własnościowym. Zakłady naprawcze taboru 
kolejowego i zakłady budownictwa kolejowego po utworzeniu z nich przedsię-
biorstw państwowych zostały w późniejszym czasie poddane procesowi dalszych 
przekształceń własnościowych. Ponad jedna trzecia wyłączonych w 1991 r. zakła-
dów naprawczych taboru kolejowego w kolejnych latach zakończyła swoją działal-
ność w formie ogłoszenia upadłości (ZNTK Lubań, ZNTK Łapy, ZNTK Opole, 
ZNTK Piła, ZNTK Oleśnica) lub poprzez likwidację (ZNTK Biłgoraj, ZNTK 

1	 	Charakterystyki	działań	i	oceny	realnej	polityki	władz	państwowych	w	sektorze	kolejowym	w	pierwszym	
okresie	transformacji	bazują	na	publikacji	autora:	J.	Engelhardt,	Transport	kolejowy	w	Polsce	w	warunkach	
transformacji	gospodarki,	tom	I,	Kolej	w	polityce	transportowej	państwa,	Kolejowa	Oficyna	Wydawnicza,	
Warszawa	1998,	s.	116	-	124.
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Pruszków, ZNTK Wrocław). Również większość wyłączonych zakładów budow-
nictwa kolejowego zakończyła swoją działalność poprzez likwidację lub upadłość. 
Problem nadmiernego potencjału zakładów zaplecza kolei po ich wyłączeniu 
z PKP wracał na forum publiczne wielokrotnie w późniejszych latach w postaci 
konfliktów społecznych, strajków i nacisków na PKP, by w miarę równomiernie lo-
kować skromną pulę zleceń w tych zakładach, aby podtrzymywać ich egzystencję. 
Jeszcze w latach 2009 – 2010 niektórzy politycy i lobbyści zabiegali w ówczesnym 
Ministerstwie Infrastruktury i w spółce PKP Cargo S.A. o zlecenia naprawcze dla 
niektórych zakładów naprawczych w celu ratowania ich przed upadłością.

1.2. Koncepcje dalszego reformowania przedsiębiorstwa PKP

W latach 1994 – 1995 władze państwowe oraz ówczesne kierownictwo PKP, 
po wielu doświadczeniach z minionych 5 lat, wielu opracowaniach zagranicznych 
i krajowych, mogły już – przynajmniej w ogólnym zarysie – wykrystalizować swo-
je poglądy i stanowiska, co do kierunków dalszych niezbędnych reform polskiego 
kolejnictwa. W szczególności akcentowano takie kierunki dalszych działań, jak 
między innymi:

– konieczność wyłączenia z PKP i sprzedaż zbędnych składników majątko-
wych, w tym również zamknięcie lub przekazanie do samorządów wszyst-
kich linii wąskotorowych oraz pewnej części linii normalnotorowych,

– konieczność dalszej redukcji zatrudnienia (z obowiązkiem łagodzenia skut-
ków społecznych tego procesu),

– konieczność wyłączenia z PKP kolejowej służby zdrowia oraz wyłączenia 
mieszkań w drodze ich preferencyjnej prywatyzacji oraz przekazywania 
gminom,

– konieczność dalszego „odchudzania” PKP w celu ukierunkowania tego 
przedsiębiorstwa tylko na działalności przewozowej i zarządzaniu infra-
strukturą kolejową, co wiązało się z wymogiem zmiany tradycyjnej obszaro-
wej struktury organizacyjnej PKP na strukturę dywizjonalną,

– konieczność realizacji procesu dostosowawczego polskiego sektora kolejo-
wego do zasad i wymagań Unii Europejskiej, w szczególności do dyrektywy 
91/440.

Lata 1996 – 2000 to specyficzny okres w reformowaniu kolejnictwa – z punk-
tu widzenia obserwatora zewnętrznego nic szczególnego się bowiem nie działo. 
Jednakże w tym okresie władze państwowe doprowadziły do uchwalenia dwóch 
ważnych ustaw, a mianowicie:

– w 1995 roku, nowej Ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Ko-
leje Państwowe”, która zmieniła strukturę zarządzania w PKP (Rada PKP, 
Zarząd PKP) oraz na nowo określała zasady wsparcia finansowego PKP 
z budżetu państwa,

– w 1997 roku, nowej ustawy o transporcie kolejowym, która zastępowała 
starą ustawę o kolejach z 1960 roku i łamała monopol PKP na wykonywa-
nie usług transportu kolejowego.
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Z drugiej strony w przedsiębiorstwie PKP prowadzono eksperymentalne wdro-
żenie dywizjonalnej struktury zarządzania, a w całym środowisku trwała dyskusja 
nad docelowym modelem funkcjonowania polskiego kolejnictwa. W toku swo-
bodnych dyskusji pojawiły się trzy istotne wątki (koncepcje, propozycje) odnośnie 
dalszych zmian w sektorze, o których warto wspomnieć:

1) koncepcja regionalizacji kolei pasażerskich w Polsce, której podstawowa 
idea zmaterializowała się kilkanaście lat później (lata 2008 i dalsze) – moż-
na więc stwierdzić, że tzw. usamorządowienie kolejowych przewozów re-
gionalnych z 2008 roku to nie była oryginalna koncepcja rządu PiS, który 
w 2007 roku przygotował tą reformę, ani rządu PO – PSL, który w 2008 
roku ją wdrożył – był to pomysł szeroko dyskutowany w całym środowisku 
już w latach dziewięćdziesiątych,

2) koncepcja utworzenia na bazie „starego” PKP grupy spółek kolejowych, 
która po raz pierwszy pojawiła się już w 1994 r. i została opisana w publi-
kacji Dyrekcji Generalnej PKP pt. „Nasza kolej – dlaczego i jak ją restruk-
turyzować”– idea utworzenia grupy kapitałowej PKP zmaterializowała się 
w 2001 r. , jakkolwiek w znacznie odmiennej formie, od tej, o której była 
mowa w przywołanej publikacji,

3) koncepcja utworzenia na bazie zbędnego majątku PKP Agencji Mienia 
Kolejowego, której zadaniem byłoby przejęcie w możliwie krótkim czasie 
tegoż mienia, a następnie jego komercjalizowanie (sprzedaż, przekazywa-
nie gminom, dzierżawy) - ponieważ od początku lat dziewięćdziesiątych 
funkcjonowały już dwie tego rodzaju agencje, tj. Agencja Własności Rolnej 
Skarbu Państwa i Agencja Mienia Wojskowego, żaden (kolejny) rząd nie 
chciał zgodzić się na utworzenie kolejnej tego rodzaju agencji i jej koncepcję 
ostatecznie odrzucono.

Jesień 1999 roku jest pewną cezurą wyznaczającą zakończenie kilkuletnich dys-
kusji nad koncepcjami dalszej restrukturyzacji polskiego kolejnictwa – w paździer-
niku 1999 roku ówczesne Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 
ogłosiło nowy program rządowy przekształcenia PKP w ugrupowanie spółek ko-
lejowych, co wiązało się z koniecznością przygotowania odpowiedniej ustawy, przy 
czym koncepcja ta istotnie różniła się od wcześniej dyskutowanej, przede wszyst-
kim w części związanej z utworzeniem zarządcy infrastruktury kolejowej. Różnica 
w koncepcjach była jedna, ale za to bardzo istotna – zdecydowana większość wcze-
śniej dyskutujących, a także przedstawiciele PKP uważali, że zarządca publicznie 
dostępnej infrastruktury kolejowej powinien mieć formę organizacyjno-prawną 
zbliżoną do GDDKA, czyli do państwowej jednostki organizacyjnej (zakładu bu-
dżetowego Skarbu Państwa) natomiast rząd AWS - UW zaplanował utworzenie 
zarządcy infrastruktury w formie spółki handlowej skarbu państwa (późniejsza 
spółka PLK S.A.). Życie (i polski system prawny) dopisało później drugi 
błąd systemowy zaplanowanego wówczas przekształcenia PKP – zamiast 
przekształcić „stare” PKP w tzw. państwową jednostkę organizacyjną 
i później wydzielać z niej zarządcę infrastruktury, spółki przewozowe 
i pozostałe spółki, zdecydowano się na pierwotne przekształcenie „starego” 
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PKP w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i tworzenie nowych spółek, 
w tym spółki PLK S.A., w drodze wydzielania ich ze spółki „matki” i aportowa-
nia majątku – mówiąc krótko, był to błąd, w praktyce nieodwracalny, w wyniku 
którego do czasów bieżących zarządca infrastruktury kolejowej nie jest właścicie-
lem gruntów zajętych pod linie kolejowe, ponieważ ze względu na niemożność ich 
zaaportowania do spółki PLK S.A. pozostają one w spółce PKP S.A.

8 września 2000 roku Sejm uchwalił ustawę o komercjalizacji, restrukturyza-
cji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, na 
podstawie której w 2001 r. powstała Grupa PKP. Ustawa przewidywała również 
przekazanie samorządom województw zadania w postaci organizowania i fi-
nansowania kolejowych przewozów regionalnych.

1.3. Degradacja infrastruktury kolejowej

W całej dekadzie lat 1990 - 2000 utrzymywał się silny trend spadkowy prze-
wozów kolejowych, które z poziomu 789,9 mln pasażerów i 281,7 mln ton ła-
dunków w 1990 r. spadły do poziomu 360,7 mln pasażerów i 187,2 mln ton 
ładunków w 2000 r. - przewozy kolejowe spadły więc w tych latach odpowied-
nio o 54,3% i 33,3%. W tych latach na skutek ograniczeń finansowych i trud-
nej sytuacji finansowej PKP doszło do bezprecedensowej degradacji infrastruk-
tury kolejowej. Przede wszystkim zredukowano poprzez zawieszenia przewozów, 
a częściowo również poprzez fizyczne likwidacje długość czynnych linii 
normalnotorowych eksploatowanych w przedsiębiorstwie PKP z 24,3 tys. 
km w 1990 roku do 21,6 tys. km w 2000 roku, czyli o 2,7 tys. km (11,1%)2. 
Z roku na rok rosły też zaległości remontowe i modernizacyjne - na koniec 1995 
roku wynosiły już ok. 6,4 tys. km zaległych remontów torów, ponad 7,1 tys. zale-
głych remontów mostów i ok. 4 tys. km sieci trakcyjnej, nie licząc innych równie 
ważnych elementów składowych infrastruktury kolejowej. Zawieszanie przewo-
zów i pogarszanie stanu technicznego infrastruktury kolejowej znacząco pogarsza-
ło jakość oferty przewozowej kolei (zmniejszanie prędkości handlowej pociągów 
i wydłużanie czasów podróży), która to jakość i tak nie była wysoka ze względu 
na przestarzały, nienowoczesny tabor, powodowało utrwalenie się trendu maso-
wej utraty pasażerów przez transport kolejowy. Restrykcyjne ograniczenia dota-
cyjne dotyczyły również wydatków na wsparcie nowych inwestycji kolejowych, 

2	 	Problem	nazbyt	rozbudowanej	sieci	i	konieczności	redukcji	linii	kolejowych	był	od	początku	lat	dziewięć-
dziesiątych	szeroko	dyskutowany,	jako	podstawowe	zagadnienie	reformy	polskiego	sektora	kolejowego.	W	
dyskusji	tej	wymieniano	różne	długości	linii	kolejowych,	tzw.	nierentownych	i	zbędnych	dla	dalszej	dzia-
łalności	przedsiębiorstwa	PKP.	Przykładowo	urzędujący	w	ministerstwie	Pełnomocnik	Rządu	ds.	Reformy	
Przedsiębiorstwa	PKP	forsował	koncepcję,	ażeby	w	przedsiębiorstwie	PKP	pozostawić	do	komercyjnej	eks-
ploatacji	10	–	12	tys.	km	rentownych	linii	kolejowych,	czyli	niespełna	50%	istniejącej	wówczas	w	Polsce	
sieci	kolejowej,	natomiast	pozostała	sieć	linii	kolejowych	o	długości	10	–	12	tys.	km	uznanych	za	nieren-
towne	lub	słabiej	wykorzystywane	miała	być	przekazywana	władzom	lokalnym,	zakładom	przemysłowym	
lub	 innym	podmiotom,	a	w	razie	braku	chętnych	do	 ich	przejęcia,	 likwidowana.	Podobną	redukcję	sieci	
podstawowej	zalecał	Bank	Światowy	w	swoich	opracowaniach.	Niektórzy	konsultanci	szacowali	długość	
tego	rodzaju	linii	na	7	–	8	tys.	km,	ale	najczęściej	długość	zbędnych	linii	normalnotorowych	określano	na	
3,5	do	4	tys.	km.
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ponieważ z budżetu państwa w tych latach przeznaczano na cele inwestycyjne 
w PKP kwoty stanowiące przysłowiową „kroplę w morzu potrzeb”. W 2002 r. 
został opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący systemu utrzy-
mania infrastruktury kolejowej, w tym również jej stanu technicznego, w opar-
ciu o dane z lat 1990-20003. Z tego raportu wynika jednoznacznie, że w końcu 
2000 r. stopień dekapitalizacji i technicznej degradacji infrastruktury kolejowej 
był daleko zaawansowany, co prowadziło do znaczącego ograniczenia popytu we-
wnętrznego na kolejowe usługi przewozowe i jednocześnie stawiało polską kolej 
na progu marginalizacji jej znaczenia w systemie transportowym kraju. Alarmi-
styczne sygnały w tej sprawie wysyłane do rządu przez środowiska menadżerskie 
kolei, związki zawodowe kolejarzy, środowiska naukowe, organizacje branżowe 
związane z transportem kolejowym nie były uwzględniane, a postulaty zwięk-
szenia dofinansowania procesów utrzymaniowych infrastruktury kolejowej często 
zbywane zarzutami o nieuzasadniony lobbing i chęć „wyciągania” pieniędzy z bu-
dżetu państwa. Pozostając dalekim od posądzania decydentów rządowych z lat 
dziewięćdziesiątych o złą wolę i ogólną niechęć do rozwijania sektora kolejowego, 
nasuwa się przypuszczenie, że czynniki rządowe, prowadząc restrykcyjną politykę 
dotacyjną wobec przedsiębiorstwa PKP nie zdawały sobie sprawy, iż przyczyniają 
się do bezprecedensowej degradacji polskiej infrastruktury kolejowej - w niezłym 
stanie technicznym odziedziczonej po okresie tzw. gospodarki planowej - oraz, że 
procesu zapoczątkowanego na początku lat dziewięćdziesiątych nie da się szybko 
zahamować. Negatywne skutki makroekonomiczne tego procesu, który trwał nie-
przerwanie aż do 2010 r. włącznie, są obecnie nie do oszacowania, jakkolwiek jest 
to wymiar, co najmniej kilkudziesięciu miliardów złotych.

2. Reformy i kryzysy dekady lat 2001-2010

2.1. Utworzenie Grupy PKP

Data 1 października 2001 r. przeszła do historii polskiego kolejnictwa, jako 
dzień zapoczątkowania fundamentalnej reformy polskich kolei, przekładającej się 
w swoich skutkach na kilka następnych dziesięcioleci. Według stanu na dzień 1 
października 2001 r. cała Grupa PKP liczyła łącznie ze spółką matką, 30 spółek 
o zróżnicowanym profilu działalności, z czego 11 z nich (łącznie z samą spółką 
matką) podlegało tzw. konsolidacji, natomiast 6 spółek było utworzonych wcze-
śniej w oparciu o przepisy ustawy o przedsiębiorstwie państwowym PKP. W ra-
mach Grupy PKP utworzono:

– zarządcę publicznie dostępnej infrastruktury kolejowej – spółkę PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A.

3	 	Informacja	o	wynikach	kontroli	utrzymania	liniowej	infrastruktury	kolejowej	PKP,	Najwyższa	Izba	Kontro-
li,	Warszawa,	maj	2000	r.
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– spółki kontynuujące działalność przewozową byłego przedsiębiorstwa pań-
stwowego PKP: PKP Cargo S.A. PKP Intercity S.A., PKP Przewozy Regio-
nalne, PKP SKM w Trójmieście, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, PKP 
WKD,

– spółki do prowadzenia pozostałej działalności wspomagającej i pomocniczej.
Zgodnie z przepisami ustawy komercjalizacyjnej, nowo tworzone spółki powin-

ny być wyposażone w majątek niezbędny do ich funkcjonowania wnoszony przez 
założyciela w formie aportu i nieobciążane długami byłego PKP. W praktyce, ze 
względu na nieuregulowane stany prawne nieruchomości przepisy te w momencie 
tworzenia spółek mogły odnosić się do majątku ruchomego. Tak, więc w ramach 
tworzenia przez PKP S.A. spółek zależnych, majątek trwały byłego przedsiębior-
stwa państwowego PKP został podzielony na trzy grupy:

– część pozostającą w PKP S.A. i służącą kontynuacji działalności PKP – 
głównie nieruchomości dworcowe, zasoby mieszkaniowe oraz tzw. majątek 
zbędny do funkcjonowania utworzonych spółek zależnych, 

– część wydzierżawioną utworzonym spółkom zależnym – głównie nierucho-
mości z nieuregulowanych stanem prawnym, w tym w szczególności linie 
kolejowe, stacje postojowe i rozrządowe, ładownie i tory ogólnego użytku 
oraz inne elementy infrastruktury kolejowej, a także nieruchomości zaple-
cza utrzymania taboru, 

– część wniesioną aportami do utworzonych spółek zależnych – głównie tabor 
kolejowy.

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego PKP w grupę spółek przepro-
wadzone w 2001 roku przez ówczesny rząd było ważnym, wręcz przełomowym 
elementem polityki transportowej w polskim sektorze kolejowym, którego głów-
nym celem było dostosowanie tegoż sektora do wymogów unijnych. Jednakże to 
fundamentalne przekształcenie po dzień dzisiejszy rodzi spory i krytykę, przy czym 
można wyróżnić dwa wymiary tychże sporów i krytyk, tj. polityczny i merytorycz-
no-problemowy.

Wymiar polityczny krytyki utworzenia Grupy PKP obejmuje w szczegól-
ności dość lotne i przydatne w kampaniach wyborczych hasła niektórych partii 
politycznych eksploatowane po dzień dzisiejszy, polegające przede wszystkim na 
kwestionowaniu całego przekształcenia. Głównym polem krytyki pozostaje za-
tem utworzenie, na bazie dawnego PKP, grupy spółek, które według niektórych 
polityków było całkowicie nieuzasadnionym przekształceniem. Twierdzi się, że 
utworzono kilkadziesiąt spółek kolejowych, namnożono stanowisk w zarządach 
i radach nadzorczych i to zupełnie niepotrzebne – przecież było tak dobrze przy 
jednym zintegrowanym przedsiębiorstwie państwowym PKP. Teraz nie wiadomo, 
która spółka i za co odpowiada, a działalność kolejowa została rozproszona i panuje 
ogólny chaos. Tego rodzaju hasła, w istocie populistyczne i demagogiczne, mają 
w Polsce stałą grupę odbiorców i dlatego były eksploatowane w wielu kampa-
niach wyborczych. Zdaniem autora hasła te są nieuprawnione i wykorzystujące 
fakt, że w ramach reformy i przekształcenia z 2001 roku wielu problemów 
i bolączek ówczesnego PKP nie udało się rozwiązać w krótkim okresie czasu. 
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Z różnych powodów ustawa o komercjalizacji PKP nie mogła objąć wszystkich 
aspektów funkcjonowania tego przedsiębiorstwa, a stan finansów publicznych nie 
pozwalał wówczas na sfinansowanie z budżetu państwa wielu niezbędnych wy-
datków na restrukturyzację PKP. Jednakże samo przekształcenie przedsiębiorstwa 
państwowego PKP, w tym w szczególności organizacyjno-prawne wydzielenie za-
rządcy infrastruktury kolejowej i oddzielenie tego rodzaju działalności od działal-
ności utworzonych wówczas spółek – przewoźników kolejowych oraz spółek pro-
wadzących działalność komplementarną i pomocniczą w transporcie kolejowym 
było – zdaniem autora – zasadne, a w kontekście planowanej akcesji Polski do Unii 
Europejskiej, nieuniknione. Gdyby więc tego przekształcenia nie przeprowadzono, 
Polska nie mogłaby w późniejszych latach uzyskać z Unii Europejskiej znaczącego 
dofinansowania inwestycji w całym transporcie, a w szczególności w sektorze kole-
jowym. Tak więc, gdyby ówczesna koalicja rządowa nie była w latach 2000 – 2001 
przy władzy, to każdy inny rząd musiałby wykonać przekształcenie PKP, ponieważ 
był to wówczas jeden z istotnych warunków polskiej akcesji do Unii Europejskiej. 
Z tego powodu dzisiejsza krytyka ówczesnego przekształcenia PKP z pozycji nie-
których partii politycznych, jawi się bardziej, jako instrument walki politycznej 
z innymi partiami o pozyskanie elektoratu niezadowolonych ze wszystkiego, ani-
żeli, jako krytyka mająca oparcie w merytorycznej argumentacji opartej na analizie 
korzyści i niekorzyści z przeprowadzonego przekształcenia.

Oceniając przekształcenie PKP z 2001 r. w grupę spółek z merytoryczno-pro-
blemowego punktu widzenia, można stwierdzić, że miało ono swoje zalety, ale 
też i wady, czy też słabsze strony. Do pozytywnych stron prowadzonego procesu 
restrukturyzacji byłego przedsiębiorstwa państwowego PKP, oprócz wskazanego 
wyodrębnienia zarządcy infrastruktury kolejowej, można zaliczyć między innymi:

– szybkie i sprawne utworzenie spółek zależnych,
– ekonomizację poszczególnych rodzajów działalności kolejowej wyodrębnio-

nych w spółki,
– stworzenie możliwości świadczenia usług na zewnątrz Grupy PKP,
– stworzenie możliwości prywatyzacji spółek zależnych,
– stworzenie możliwości prywatyzacji większości mieszkań zakładowych by-

łego przedsiębiorstwa państwowego PKP z dużymi preferencjami dla pra-
cowników kolejowych,

– utworzenie Funduszu Własności Pracowniczej PKP, który jest formą party-
cypacji załogi w przychodach z prywatyzacji,

– zachowanie spokoju społecznego w trakcie przekształceń (odprawy, urlopy 
kolejowe, działalność Kolejowej Agencji Aktywizacji Zawodowej).

Wady przekształcenia to między innymi:
– szczególnie zagmatwana sytuacja nieruchomości kolejowych w wyniku za-

stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawnych, na podstawie któ-
rych spółka PKP S.A. wyprowadzała stany prawne nieruchomości,

– brak szczególnych rozwiązań prawnych obejmujących własność linii kole-
jowych oraz pozostałych elementów infrastruktury kolejowej i proces ich 
aportowania do zarządcy infrastruktury PLK S.A.,
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– trudno odwracalne, ale zrealizowane, ogólne założenia koncepcyjne ustawy 
komercjalizacyjnej, w tym między innymi: 
* dyskusyjna koncepcja ogólna wydzielenia ze starego przedsiębiorstwa 

państwowego PKP podmiotu będącego zarządcą infrastruktury kolejo-
wej,

* brak bezpośredniego zaangażowania budżetu państwa w sfinansowaniu 
procesu restrukturyzacji PKP, 

* błędne usytuowanie dworców w Grupie PKP,
* nierozwiązany problem Straży Ochrony Kolei, włączenie tej formacji do 

PLK S.A.,
* nie rozwiązany problem dużej liczby mieszkań położonych w pasie grun-

tu zajętego pod linie kolejowe.

2.2. Gdzie jest 800 mln zł – kryzys kolejowych przewozów regionalnch

Po utworzeniu Grupy PKP, w latach 2002 – 2005, pośród wielu problemów na 
tle funkcjonowania utworzonego ugrupowania kolejowego, najbardziej ostro wy-
stąpiły problemy finansowe związane z funkcjonowaniem kolejowych przewozów 
regionalnych o charakterze służby publicznej. Jeszcze na etapie tworzenia spółki 
PKP Przewozy Regionalne trwały dyskusje nad sposobem i zakresem dofinanso-
wania jej działalności po wyodrębnieniu ze „starego” PKP, ponieważ wiadomym 
było, że nierozwiązanie tego problemu uniemożliwi jej prawidłowe funkcjonowa-
nie. Ostatecznie w ustawie o komercjalizacji PKP ustawodawca podjął zobowią-
zania finansowe, zapewniając, że na dofinansowanie kolejowych przewozów re-
gionalnych będą w latach 2001-2005 wyasygnowane odpowiednio następujące 
kwoty: w roku 2001 – 300 mln zł, w roku 2002 – 500 mln zł, w roku 2003 
– 800 mln zł i w latach 2004-2005, co najmniej 800 mln zł rocznie. Rząd SLD, 
który objął władzę jesienią 2001 r. (jakby w kontrze do spadku po rządzie AWS) 
wyciął z ustawy zapis o kwocie 800 mln zł na dofinansowanie przewozów regio-
nalnych, a ponadto w ustawach budżetowych z lat 2001 - 2005 nie uwzględniono 
też określonej w ustawach o transporcie kolejowym z 1997 r. i z 2003 r. dotacji 
do kolejowych przewozów pasażerskich o zasięgu międzywojewódzkim i znacząco 
ograniczono dotację na wyrównanie utraconych przychodów z tytułu obowiązują-
cych ulg ustawowych. Oprócz tego znacznie zmniejszono dotację na inwestycje na 
liniach kolejowych i państwowym znaczeniu.

Wskazane ograniczenia budżetowe doprowadziły do głębokiego kryzysu w ca-
łym sektorze kolejowym, którego apogeum miało miejsce w 2003 r. Spółka PKP 
Przewozy Regionalne w marcu 2003 r., w związku z brakiem dofinansowania 
w celu poprawy swojej niezwykle trudnej sytuacji ekonomicznej ogłosiła zamiar 
redukcji ok. 1100 pociągów regionalnych, co w ówczesnym czasie stanowiło ok. 
25% ogólnej liczby pociągów uruchamianych dobowo. Kryzys ten miał spekta-
kularny charakter, ponieważ kolejowe związki zawodowe nie prowadziły wówczas 
negocjacji z zarządami spółek kolejowych, lecz bezpośrednio z członkami rządu 
w randze wicepremierów. Ostatecznie rząd przeforsował akceptację strony związ-
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kowej dla zmiany sposobu dofinansowania kolejowych przewozów regionalnych. 
Po wejściu w życie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, od 2004 r. samorządy województw uzyskały zwięk-
szony do 1,6% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa 
oraz zwiększony do 15,9% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze 
województwa4. Dotychczasowa dotacja centralna na dofinansowanie kolejowych 
przewozów regionalnych została zlikwidowana i od tego momentu samorządy wo-
jewództw dofinansowują tego rodzaju przewozy z dochodów własnych jako tzw. 
zadanie własne. Centrale związkowe wywalczyły również powrót do właściwego 
poziomu dotacji na wyrównanie utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg 
ustawowych w kwocie 370 mln zł od 2004 r., a łączne nakłady na utrzymanie 
infrastruktury oraz na inwestycje na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu 
miały wzrosnąć w kilku następnych latach do 1,5 mld zł. Uzupełniając charak-
terystykę, szczególnie kryzysowego okresu, można dodać, że w ramach porozu-
mień strony rządowej ze związkami zawodowymi w listopadzie 2003 r. zawarto 
dodatkowo, spektakularne i szkodzące dalszym reformom sektora kolejowego, 
porozumienie forsowane przez Zawiązek Zawodowy Maszynistów, które podpisali 
dwaj wicepremierzy. Dotyczyło ono bezterminowej zgody na nieprzeprowadzanie 
podziału lokomotyw, zaplecza warsztatowego oraz grupy zawodowej maszynistów 
pomiędzy spółki przewozowe. Krytyczny stosunek do tego porozumienia ma źró-
dło w tym, że skutecznie przyczyniło się ono do zablokowania na kilka następnych 
lat możliwości dokończenia podziałów majątkowych w Grupie PKP. W 2004 roku 
PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A., PKP Energetyka i kilka innych spółek, zredu-
kowały zadłużenie spółki PKP Przewozy Regionalne o 40% - łącznie ok. 400 mln 
zł, a pozostały dług rozłożono na raty, które miały być spłacane do końca 2007 r. 
(pierwsze duże oddłużenie Przewozów Regionalnych). Oddłużenie, porozumienia 
ze związkami zawodowymi i wymuszone na rządzie zmiany w zakresie finanso-
wania sektora kolejowego przyczyniły się do pewnej poprawy sytuacji finansowej 
spółki PKP Przewozy Regionalne w 2004 roku. W 2005 rok na bazie Zakładu 
Mazowieckiego spółki PKP Przewozy Regionalne powstają Koleje Mazowieckie. 
Pomimo zmian rządów oraz poszukiwania różnych możliwości finansowania w ko-
lejnych latach 2006 – 2007 sytuacja spółki PKP Przewozy Regionalne była nadal 
bardzo trudna – zadłużenie ponownie wzrosło do poziomu ok. 2,2 mld zł. Rząd 
nadal poszukiwał sposobu na zreformowanie segmentu kolejowych przewozów re-
gionalnych.

2.3. Usamorządowienie spółki PKP Przewozy Regionalne

Przygotowana w latach 2007-2008 koncepcja usamorządowienia kolejowych 
przewozów regionalnych w ogólnym zarysie polegała na oddłużeniu spółki PKP 

4	 	W	późniejszych	latach	odpis	dla	samorządów	województw	z	podatku	PIT	został	zmniejszony	do	14%.	
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Przewozy Regionalne na łączną kwotę 2160 mln zł, przeniesieniu Oddziału Ko-
lejowych Przewozów Międzywojewódzkich wyodrębnionego w tej spółce do spół-
ki PKP Intercity oraz na przekazaniu własności udziałów spółki PKP Przewozy 
Regionalne marszałkom województw. Operację usamorządowienia spółki prze-
prowadzono w końcu 2008 r. po uprzednim podpisaniu przez Ministra Infra-
struktury porozumienia w tej sprawie z Marszałkami Województw. Porozumienie 
obejmowało dwa okresy, tj. lata 2009 – 2015 oraz 2016 – 2020 i gwarantowało 
przeznaczenie w tych latach z budżetu centralnego, Funduszu Kolejowego oraz 
ze środków unijnych kwoty 7,5 mld zł na finansowanie kolejowych przewozów 
regionalnych. Wdrożona przez rząd w końcu 2008 r. operacja usamorządowie-
nia kolei regionalnych była przedmiotem dość intensywnej krytyki, nie tylko ze 
względu na problemy z funkcjonowaniem spółki Przewozy Regionalne w kolej-
nych latach po przejęciu jej własności przez samorządy województw, ale również ze 
względu na element niepełnego jej oddłużenia do momentu przekazania własności 
marszałkom województw, a także za sam fakt przekazania własności samorządom 
województw, które już wówczas były organizatorami i podmiotami finansującymi 
kolejowe przewozy regionalne i otrzymały dodatkowo prawa własności podmiotu 
wykonującego te przewozy, co prowadzić mogło do konfliktu interesów i unie-
możliwiać przeprowadzanie konkurencyjnych przetargów na tego rodzaju przewo-
zy. Ponadto pośród wielu innych argumentów krytycznych, dotyczących procesu 
usamorządowienia spółki PKP Przewozy Regionalne pojawił się również i taki, 
który wskazywał na niezdolność 16 marszałków województw do efektywnego wy-
konywania nadzoru właścicielskiego nad spółką o charakterze ogólnokrajowym ze 
względu na rozbieżność oczekiwań i interesów.

Pierwsze lata po usamorządowieniu pokazały, że w spółce Przewozy Regionalne 
nie zdołano poradzić sobie z wieloma wewnętrznymi problemami, nie przeprowa-
dzono wewnętrznej restrukturyzacji, wystąpiła recydywa zadłużenia. Spółka pod-
jęła też wiele kontrowersyjnych działań na rynku, noszących znamiona nieuczciwej 
konkurencji i generujących dodatkowe straty własne oraz straty w spółce PKP 
Intercity. Działania nieuczciwej konkurencji spółki Przewozy Regionalne polega-
ły na tym, że w 2009 r. uruchomiła ponad 100 pociągów międzywojewódzkich 
InterRegio nie mając ich w kontraktach z marszałkami. Ta dodatkowa oferta, po-
mimo niezbilansowanych kontraktów z marszałkami województw na wykonywa-
nie przewozów regionalnych, generowała dodatkowe straty dla spółki. Według 
przybliżonych szacunków, tak duża liczba pociągów „InterRegio” przysparzała 
ok. 200 mln zł dodatkowych kosztów rocznie, a stopień pokrycia tych kosztów 
z przychodów biletowych nie przekraczał 50 – 60% i wobec tego spółka zaczęła 
generować ok. 80 – 100 mln dodatkowej straty rocznie na tej ofercie, tj. oprócz 
straty realizowanej na kontraktach z marszałkami województw. Z drugiej strony, 
wejście spółki Przewozy Regionalne w segment kolejowych przewozów między-
wojewódzkich spowodowało negatywne skutki po stronie spółki PKP Intercity 
oraz budżetu państwa. Większość pociągów InterRegio spółki Przewozy Regional-
ne z premedytacją „ustawiono” na kilka minut przed odjazdami pociągów spółki 
PKP Intercity, dzięki czemu spółka ta skutecznie przejęła pewną liczbę pasażerów 
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od PKP Intercity, wprowadzając na rynek ofertę niedostosowaną pod względem 
taboru do segmentu przewozów międzywojewódzkich, za cenę o połowę niższą.

2.4. Niestabilne rządy i zmienna polityka w sektorze kolejowym

W dekadzie lat 2001 – 2010 czterokrotnie zmieniały się ekipy rządowe, co nie 
pozostawało bez wpływu na realną politykę państwa wobec sektora kolejowego. 
Przekształcenie przedsiębiorstwa PKP w Grupę PKP przygotował rząd koalicyj-
ny AWS – UW, natomiast zrealizował rząd mniejszościowy AWS. Pierwsze lata 
po utworzeniu Grupy PKP, od października 2001 do maja 2004, pod rządami 
koalicji SLD - UP - PSL, upłynęły pod znakiem ograniczeń budżetowych wobec 
sektora kolejowego i kryzysu w kolejowych przewozach regionalnych. W 2001 r. 
przyjęto na poziomie Unii Europejskiej zestaw nowych regulacji dla sektora kole-
jowego, umownie określanych, jako tzw. pierwszy pakiet kolejowy, którego celem 
było przyspieszenie procesów liberalizacyjnych i zwiększenie skuteczności polity-
ki rozwoju konkurencji w transporcie kolejowym. Dostosowując prawodawstwo 
wewnętrzne do wymagań unijnych, w marcu 2003 r. Sejm z inicjatywy rządu 
uchwalił całkowicie nową ustawę o transporcie kolejowym, która zmieniła sytuację 
w zakresie liberalizacji polskiego rynku kolejowego - zniesiono całkowicie konce-
sje na wykonywanie przewozów kolejowych i zastąpiono je licencjami, które są 
łagodniejszą formą reglamentacji dostępu do rynku. Z biegiem lat licencjonowa-
nie przewoźników kolejowych wpisało się na trwale w system polskiego prawa 
gospodarczego, a prezes UTK corocznie wydaje lub cofa od kilku do kilkunastu 
licencji. Można, więc stwierdzić, że w 2003 r. dzięki pojawieniu się w sektorze 
wielu nowych przewoźników spoza Grupy PKP, faktycznie narodził się w Polsce 
rynek kolejowy, chociaż już w 1997 r., pod rządami pierwszej ustawy o trans-
porcie kolejowym, złamano formalno-prawny monopol przedsiębiorstwa PKP na 
przewozy kolejowe. W 2010 r. licencjonowane przewozy towarowe realizowało 40 
przewoźników, natomiast licencjonowane przewozy pasażerskie 13 przewoźników. 
Od maja 2004 r. do października 2005 r. funkcjonował rząd mniejszościowy SLD. 
Po kolejnych wyborach parlamentarnych, od października 2005 r. do lipca 2006 r. 
władzę sprawował rząd mniejszościowy PiS. Z inicjatywy tego rządu, w bardzo 
szybkim tempie, Sejm w grudniu 2005 r. zmienił ustawę o transporcie kolejowym 
oraz uchwalił dwie inne ważne ustawy dotyczące funkcjonowania transportu kole-
jowego, a mianowicie ustawę o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego 
oraz ustawę o Funduszu Kolejowym.

W latach 2006 – 2010 w wyniku rosnącego wsparcia z budżetu centralnego 
oraz budżetów samorządów województw sytuacja finansowa sektora kolejowego 
uległa poprawie. Kolejne rządy ustabilizowały poziom wyrównywania utraconych 
przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych oraz dofinansowania kolejowych 
przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Od 2006 r. wprowadzo-
no dotacje podmiotowe na utrzymanie infrastruktury kolejowej, których poziom 
wzrastał z 340 mln zł w 2006 r. do 900 mln zł w 2010 r. Marszałkowie woje-
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wództw znacząco zwiększyli poziom zamawiania, a tym samym dofinansowania 
kolejowych przewozów regionalnych z 600 mln zł w 2006 r. do 1 mld zł w 2010 r.

2.5. Dalsza degradacja infrastruktury kolejowej

Poprawa sytuacji finansowej sektora kolejowego od 2006 r. spowolniła wpraw-
dzie proces zawieszania przewozów i fizycznej likwidacji linii kolejowych oraz 
degradacji istniejącej infrastruktury kolejowej, ale do 2010 roku nie mogła go 
całkowicie zahamować. W całej dekadzie zredukowano, za zgodą Ministerstwa 
Infrastruktury, poprzez zawieszenia przewozów, długość czynnych linii normalno-
torowych eksploatowanych przez spółkę PKP PLK S.A. z 19,7 tys. km na koniec 
2001 r. do 19,3 tys. km na koniec 2010 r., czyli o 0,4 tys. km (2,0%). Ogółem 
w zarządzie spółki PKP PLK S.A. w końcu 2010 roku pozostawało 22,0 tys. km 
linii kolejowych, w tej liczbie 2,7 tys. km (12,3%) stanowiły linie wyłączone z eks-
ploatacji. Na koniec 2010 roku tylko 1,5 tys. km czyli 8% eksploatowanych linii 
kolejowych w Polsce dostosowanych było do prędkości powyżej 120 km/h. W całej 
dekadzie 2001 - 2010 wskaźnik ten nie wzrastał, natomiast ze względu na ciągle 
pogarszający się stan infrastruktury kolejowej, a co za tym idzie wprowadzanie 
kolejnych ograniczeń prędkości, zwiększyła się długość linii, na których prędkość 
przewozowa wynosiła maksymalnie 60 km/h, do 7,0 tys. km, co stanowiło 36,3% 
długości linii pozostających w eksploatacji. Pomiędzy skrajnymi przedziałami mie-
ściły się pozostałe linie - do prędkości w przedziale powyżej 60 km/h do 80 km/h 
dostosowanych było 4,1 tys. km, czyli 21,3% ich długości, natomiast do prędkości 
w przedziale powyżej 80 km/h do 120 km/h 6,7 tys. km linii, czyli 34,4% ich dłu-
gości. Uwzględniając własną metodykę oceny stanu technicznego linii kolejowych, 
zarządca infrastruktury oceniał w 2010 roku stan techniczny eksploatowanych 
linii następująco5:

– dobry - 36%, linie eksploatowane z założonymi parametrami eksploatacyj-
nymi, wymagające jedynie robót konserwacyjnych,

– dostateczny - 35%, linie eksploatowane ze zmniejszonymi parametrami 
eksploatacyjnymi (obniżenie prędkości rozkładowych, wprowadzenie punk-
towych ograniczeń prędkości), wymagające oprócz robót konserwacyjnych 
dla utrzymania parametrów eksploatacyjnych napraw bieżących, polegają-
cych na wymianie uszkodzonych elementów toru,

– niezadowalający - 29%, linie eksploatowane przy znacznie ograniczonych 
parametrach eksploatacyjnych (niskie prędkości rozkładowe, znaczne ogra-
niczenia prędkości, obniżone dopuszczalne naciski) kwalifikujące się do 
kompleksowej wymiany nawierzchni.

W ujęciu rzeczowym postępująca degradacja infrastruktury obejmująca 
w 2010 r. niemalże 2/3 polskiej sieci kolejowej (linie w stanie niezadawalającym 
i dostatecznym) powodowała występowanie zaległości naprawczych wszystkich jej 

5	 	Raport	o	stanie	technicznym	elementów	infrastruktury	kolejowej,	Polskie	Linie	Kolejowe	S.	A.,	maszyno-
pis	powielony,	Warszawa,	sierpień	2010	r.
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elementów składowych. W 2010 roku zaległości te obejmowały między innymi: 
wymianę 11,8 tys. km torów, wymianę 17,3 tys. sztuk rozjazdów, wymianę ponad 
70% podkładów drewnianych (14,2 mln szt.) na długości około 9 tys. km linii, 
niezbędne remonty około 1,8 tys. przejazdów kolejowych, niezbędne remonty po-
nad 2 tys. sztuk kolejowych obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty, przepusty) 
oraz remonty większości - na ogół kilkudziesięcioletnich - budynków technolo-
gicznych (nastawnie, posterunki ruchu, strażnice przejazdowe) i budowli kolejo-
wych (perony pasażerskie i bagażowe, wiaty peronowe, ekrany akustyczne i inne)6. 
Olbrzymie zaległości remontowe powstały również w branży elektrotechnicznej, 
stanowiącej część infrastruktury kolejowej. Zarządca infrastruktury szacował, że 
w 2010 roku na eksploatowanych 25 tys. toro-kilometrach sieci trakcyjnej za-
ległości remontowe i modernizacyjne obejmują 7 tys. toro-kilometrów. Ponadto 
pilnej modernizacji wymagało 30% urządzeń oświetlenia zewnętrznego oraz więk-
szość przestarzałych urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów7. Dodać moż-
na, iż urządzenia automatyki kolejowej i telekomunikacji zarządca utrzymywał, 
w co najmniej dostatecznym stanie technicznym ze względu na zasady bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego. Stąd w tej branży, stanowiącej element infrastruktury 
kolejowej trudno jest mówić o zaległościach remontowych, lecz należy ekspono-
wać przestarzałość i zużycie ekonomiczne dużej części urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, które wraz z postępującymi modernizacjami linii kolejowych powinny 
być zastępowane generacyjnie najnowszymi urządzeniami. Ogólnie biorąc w 2010 
roku zaległości remontowe w zakresie infrastruktury kolejowej miały trudny do 
oszacowania, ale olbrzymi wymiar rzeczowy oraz finansowy i faktycznie były nie 
do odrobienia w krótkim okresie czasu. W wielu przypadkach degradacja linii 
kolejowych była posunięta tak daleko, że zwykłe odtwarzanie ich pierwotnych pa-
rametrów technicznych traciło ekonomiczny sens, a tam gdzie z inicjatywy samo-
rządów województw zdecydowano się na reaktywację zamkniętych w przeszłości 
połączeń kolejowych, budowano te linie praktycznie od podstaw. Warto zacytować 
w tym miejscu ocenę tego problemu sformułowaną w 2011 roku w Ministerstwie 
Infrastruktury: „Sieć kolejowa w Polsce, w wyniku wieloletnich zaniedbań spowo-
dowanych przede wszystkim brakiem jasno sprecyzowanych zasad finansowania 
jej rozwoju i utrzymania jest obecnie w fatalnym stanie technicznym. Wymaga 
szeregu natychmiastowych działań interwencyjnych skierowanych głównie na re-
monty i naprawę elementów infrastruktury, począwszy od torów poprzez obiekty 
inżynieryjne, na urządzeniach energetyki oraz automatyki i telekomunikacji koń-
cząc, oraz kompatybilnego, uwzględniającego interesy kraju i jego regionów - pla-
nu inwestycyjnego.”8

6	 	Tamże.
7	 	Tamże.
8	 	Wieloletni	Program	Inwestycji	Kolejowych	do	roku	2013	z	perspektywą	do	roku	2015.	Infrastruktura	kole-

jowa	zarządzania	przez	PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	S.	A.,	Ministerstwo	Infrastruktury,	Warszawa,	listopad	
2011,	s.	17.
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2.6. Degradacja dworców kolejowych

Odrębny rozdział w historii degradacji polskiej infrastruktury kolejowej po 
1990 r. stanowią dworce kolejowe. Na przestrzeni niemalże dwóch dekad od roz-
poczęcia transformacji społeczno – gospodarczej kolejne rządy zdawały się nie do-
strzegać problemu degradującej się substancji materialnej dworców kolejowych, 
pomimo licznych sygnałów płynących nie tylko ze środowisk kolejowych, lecz 
również ze strony społecznej, mediów, władz samorządowych i od konserwatorów 
zabytków. W gremiach rządowych utrwaliło się przekonanie, że nie tylko bieżące 
utrzymanie i remonty, ale również wszelkiego rodzaju przebudowy i modernizacje 
dworców wynikające np. z nakazów budowlanych, zmian w przepisach przeciw-
pożarowych, sanitarnych, czy z konieczności dostosowania do obsługi osób niepeł-
nosprawnych, nie wspominając już o modernizacjach w celu poprawy funkcjonal-
ności przestrzennej i komunikacyjnej, czy o budowie nowych dworców, ich zarząd-
ca powinien finansować we własnym zakresie. Argumentacja PKP kierowana do 
kolejnych rządów o tym, że dworce kolejowe pełnią ważną funkcję publiczną, że 
przedsiębiorstwo to wykonując przewozy pasażerskie o charakterze służby publicz-
nej z głębokim deficytem niepokrywanym w pełni dotacjami czy rekompensatami, 
nie ma źródła finansowania i to nie tylko niezbędnych modernizacji dworców, lecz 
również ich utrzymania na właściwym poziomie techniczno – funkcjonalnym, tra-
fiała w próżnię. W rezultacie w ciągu niemalże 20 lat licząc, od 1990 r. inwestycje 
dworcowe realizowane przez przedsiębiorstwo PKP, a od 2001 r. przez spółkę PKP 
S.A, która po przekształceniu PKP w tymże roku stała się zarządcą wszystkich 
dworców kolejowych, były realizowane w znikomym zakresie, a dotyczyły mię-
dzy innymi modernizacji dworca Częstochowa i Kraków Główny oraz projektu 
Gdańsk Główny, który był realizowany w ramach tzw. partnerstwa publiczno – 
prywatnego.

Efektem braku źródeł finansowania remontów i modernizacji dworców kolejo-
wych był pogarszający się z roku na rok ich stan funkcjonalno – użytkowy i tech-
niczny. W 2008 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli dwor-
ców w świetle, którego stan dworców kolejowych na koniec 2007 r przedstawiał 
się następująco:9

– 87,4% nie było kompleksowo przygotowanych do obsługi pasażerów,
– 39% funkcjonowało ze zlikwidowanymi, bądź trwale zamkniętymi toaleta-

mi,
– 85,1% nie zapewniało odpowiednich warunków obsługi osób niepełno-

sprawnych,
– 56,5% okienek kasowych nie było wyposażonych we wzmacniacze głosu,
– 78,4% pulpitów kasowych nie było obniżonych,
– 91,3% nie zapewniało rzetelnej ochrony pasażerów,
– 95,4% nie było objętych monitoringiem,

9	 	Informacja	o	wynikach	kontroli	stanu	technicznego	i	przygotowania	kolejowych	obiektów	dworcowych	
do	obsługi	pasażerów,	Najwyższa	Izba	Kontroli,	Warszawa,	październik	2008	r.,	cyt.	za:	Raport	w	sprawie	
rewitalizacji	dworców	kolejowych,	Railway	Business	Forum,	Warszawa,	kwiecień	2011,	s.	13	–	www.rbf.pl	
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– 87,4% dróg dojścia do budynków i peronów było w złym stanie,
– 38% budynków nie miało znakowanych dróg ewakuacyjnych.
W końcu 2007 r. stan techniczny wszystkich dworców kolejowych wyłączo-

nych z bieżącej eksploatacji był bardzo zły, natomiast stan techniczny dworców 
pozostających w eksploatacji był w odniesieniu do 65% zły, 31% dostateczny 
i jedynie 4% dobry. Konkludując swój raport NIK stwierdził między innymi, że: 
„Wieloletnie zaległości w remontach, a także ograniczony do minimum zakres 
prac utrzymaniowych powodowały, że infrastruktura dworcowa ulegała powolnej, 
lecz systematycznej degradacji technicznej, funkcjonalnej i estetycznej. Przywró-
cenie jej walorów może trwać nawet ponad 100 lat”10.

2.7. Inwestycje w sektorze kolejowym

W dekadzie lat 2001 – 2010 w sektorze kolejowym po10 latach mizerii in-
westycyjnej, licząc od 1990 r. pojawiły się pierwsze większe programy i środki na 
inwestycje. Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej w latach 2000 – 2004 głów-
nym źródłem wsparcia inwestycji w sektorze kolejowym był unijny przedakcesyjny 
program i fundusz ISPA, dzięki któremu możliwe było podjęcie większych projek-
tów modernizacyjnych w infrastrukturze kolejowej, dotyczących dwóch podsta-
wowych dla polskiej sieci kolejowej linii, a mianowicie:

– E 20, odcinki Mińsk Mazowiecki - Siedlce, Siedlce - Terespol, Rzepin - gra-
nica państwa oraz modernizacja węzła poznańskiego,

– E 30, odcinki Legnica - Węgliniec, Węgliniec - Zgorzelec / Bielawa Dolna.
Od 1 maja 2004 roku w związku wejściem Polski do Unii Europejskiej program 

i fundusz ISPA został zastąpiony Funduszem Spójności (na lata 2004 - 2006), 
w ramach którego 346,6 mln Euro przeznaczono na kontynuację projektów ISPA, 
natomiast 468,8 mln Euro na kolejne nowe projekty, tj.:

– I etap modernizacji linii E 65 Warszawa - Gdynia,
– I etap modernizacji linii E 59 Wrocław - Poznań, odcinek Wrocław - Ra-

wicz.
W końcu 2006 roku rząd przyjął zatwierdzony następnie przez Komisję Euro-

pejską sektorowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 
– 2013, zakładający znaczące dofinansowanie inwestycji kolejowych ze środków 
unijnych i obejmujący kilkadziesiąt projektów. Lista podstawowa projektów ko-
lejowych - w późniejszym okresie kilkakrotnie weryfikowana i aktualizowania - 
obejmowała kilkadziesiąt projektów inwestycji w zakresie liniowej infrastruktury 
kolejowej, a także inne ważne inwestycje w sektorze kolejowym, takie jak:

– odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław 
Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej,

– budowa dworca kolejowego Kraków Główny, zintegrowanego z miejskim 
transportem publicznym,

– przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna Osobowa,

10	 	Informacja	o	wynikach	kontroli	…,	op.	cit.,	s.	6.
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– zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobież-
nych (projekt Pendolino) jako strategiczny projekt dla rozwoju pasażerskie-
go rynku kolejowego w Polsce.

Ogółem, wartość realizowanych inwestycji kolejowych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007 – 2013 wynosiła ponad 
27 mld zł, a wysokość dofinansowania unijnego kształtowała się na poziomie około 
17,5 mld zł, czyli w wyrażeniu względnym około 65% wartości projektów.

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że postępująca degradacja 
dworców kolejowych trwałaby również w następnym dziesięcioleciu, gdyby nie 
fakt …. organizacji przez Polskę w 2012 roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
– EURO 2012 oraz starania podjęte przez PKP S.A., a także Ministerstwo Infra-
struktury w latach 2007 – 2008, ażeby w związku z tym przedsięwzięciem zmo-
dernizować niektóre polskie dworce, przynajmniej w tych miastach, gdzie będą 
prowadzone zawody piłkarskie. Był to główny powód włączenia do Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 wskazanych wyżej trzech 
projektów dworcowych w Krakowie, Wrocławiu i Gdyni.

Inwestycje dworcowe realizowane przy znaczącym wsparciu finansowym środ-
ków unijnych w ramach programu POIiŚ 2007 – 2013 wymagały zapewnienia 
tzw. wkładu własnego beneficjenta, jednakże zarządca dworców, czyli spółka PKP 
S.A., takich środków nie posiadał, natomiast istniejące wówczas przepisy ustawy 
o transporcie kolejowym nie przewidywały możliwości dofinansowania inwestycji 
dworcowych z budżetu państwa. W tej sytuacji Ministerstwo Finansów, po wielu 
usilnych zabiegach Ministerstwa Infrastruktury, zgodziło się na nowelizację odpo-
wiedniego przepisu ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którym ze środków 
publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane wydatki na budowę lub 
przebudowę dworców kolejowych w zakresie bezpośrednio związanym z obsługą 
podróżnych11. Przepis ten wszedł w życie w grudniu 2008 roku – zdaniem autora 
kilkanaście lat za późno – ale jego faktyczne zastosowanie miało miejsce dopiero 
od 2010 roku, kiedy to w ustawie budżetowej po raz pierwszy zapewniono środki 
budżetowe na inwestycje dworcowe.

Dzięki nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym spółka PKP S.A. mogła 
uruchomić w 2010 roku pierwszy po kilku dziesięcioleciach program modernizacji 
dworców kolejowych. Założono w nim, że priorytetem są budowy i modernizacje 
dworców w miastach – gospodarzach EURO 2012, natomiast odnośnie innych 
dworców wymagających relatywnie wysokich nakładów przyjęto realistycznie, że 
efekty programu będą widoczne po upływie 3 – 4 lat. Cały program zakładał po-
nadto, ze w ciągu 10 – 15 lat zmieni się całkowicie wygląd, funkcjonalność i este-
tyka najważniejszych polskich dworców kolejowych, a efektem pośrednim będzie 
znacząca poprawa wizerunku kolei w oczach społeczeństwa.

Zgodnie z założeniami programu dworcowego w 2010 roku rozpoczęto pro-
cesy inwestycyjne w 77 obiektach dworcowych w 34 miejscowościach o wartości 

11	 	Ustawa	z	dnia	24	października	2008	r.	o	zmianie	ustawy	o	komercjalizacji,	restrukturyzacji	i	prywatyzacji	
przedsiębiorstwa	państwowego	„Polskie	Koleje	Państwowe”	oraz	ustawy	o	transporcie	kolejowym	–	Dz.	U.	
2008,	nr	206,	poz.	1289.
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całkowitej ok. 980 mln zł. Środki pochodziły z funduszy europejskich, budżetu 
państwa i PKP SA. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko dofinansowano12:

– modernizację dworca Gdynia Główna – projekt o wartości całkowitej 
40,6 mln zł, dofinansowanie unijne 26,2 mln zł,

– modernizację dworca Wrocław Główny – projekt o wartości całkowitej 
293,5 mln zł, dofinansowanie unijne 180,6 mln zł,

– budowę dworca podziemnego Kraków Główny – projekt o wartości całko-
witej 124,9 mln zł, dofinansowanie unijne 63,0 mln zł.

Budżet państwa przekazał w 2010 roku dotację dla PKP S.A w wysokości 
102,8 mln zł na przebudowę 32 dworców kolejowych13 oraz dla PLK S.A. w wy-
sokości 80 mln zł na inwestycje uzupełniające program dworcowy14.

Równolegle do inwestycji finansowanych ze środków publicznych rozpoczęto 
realizację trzech dużych projektów dworcowych w ramach partnerstwa prywatno 
– publicznego, a mianowicie:

– dworzec Poznań Główny – zbudowany przez węgierskiego developera Tri-
granit Development Corporation, jako całkowicie nowy obiekt łączący się 
bezpośrednio z nowym centrum handlowo – usługowym (galerią handlową) 
– otwarcie dworca miało miejsce w 2012 roku, kilka tygodni przed mistrzo-
stwami EURO 201215

– dworzec główny w Katowicach – zbudowany przez spółkę developerską 
Neinver Polska w latach 2010 – 2012 na miejscu starego dworca, wraz 
z budynkiem Galerii Katowickiej oraz podziemnymi stanowiskami komu-
nikacji miejskiej,

– dworzec w Sopocie – zbudowany w latach 2011 – 2015 przez spółkę Bał-
tycka Grupa Inwestycyjna S.A., obejmujący nowy budynek dworca z cen-
trum handlowo – hotelowym i podziemnymi parkingami.

Podsumowując, lata 2010 – 2011 należy uznać za spóźniony wprawdzie o dwie 
dekady, początek swoistego renesansu polskich dworców kolejowych. Kolejne rzą-
dy nie miały już wprawdzie takiego impulsu jak EURO 2012, ale program dwor-
cowy kontynuowano. Nie może to jednak przysłonić faktu że za bezprecedensową 

12	 	Raport	w	sprawie	rewitalizacji	…,	op.	cit.,	s.	10.
13	 	Prace	modernizacyjne	realizowano	na	następujących	dworcach:	Warszawa	Wschodnia,	Warszawa	Stadion,	

Radom,	Piotrków	Trybunalski,	Leszno,	Zawiercie,	Iława,	Malbork,	Przemyśl	Główny,	Kutno,	Działdowo,	
Elbląg,	Tarnów,	 Poznań	 dworzec	 letni,	 Bochnia,	Modlin,	 Radomsko,	 Zgierz,	 Pabianice,	Terespol,	 Prze-
worsk,	 Łańcut,	Krzeszowice,	 Brzesko	Okocim,	Koło,	Gdańsk	Oliwa,	Wejherowo,	Wrocław	Mikołajów,	
Puszczykówko,	Wrocław	Pracze,	Wrocław	Leśnica,	Wrocław	Kuźniki.

14	 	Z	 tej	kwoty	przeznaczono	60	mln	zł	na	modernizację	 linii	kolejowej	na	odcinku	Warszawa	Wschodnia	
–	Warszawa	Stadion	wraz	 z	przebudową	przystanku	Warszawa	Stadion	 i	 dworca	Warszawa	Wschodnia,	
15	mln	zł	na	modernizację	układu	torowego	i	infrastruktury	służącej	do	obsługi	podróżnych	w	obrębie	stacji	
Katowice	Osobowa	oraz	5	mln	zł	na	modernizację	układu	torowego	i	elementów	infrastruktury	kolejowej	w	
obrębie	stacji	Wrocław	Główny.

15	 	W	okresie	po	otwarciu	budynek	dworca	Poznań	Główny,	a	w	szczególności	jego	układ	przestrzenno-funk-
cjonalny	był	przedmiotem	krytyki	ze	strony	pasażerów	oraz	specjalistów	ze	względu	między	innymi	na	brak	
schodów	ruchomych	umożliwiających	przemieszczanie	się	z	hali	głównej	na	perony,	niepraktyczny	układ	
hali	 głównej,	 zbyt	małą	 liczbę	kas,	 ale	w	 szczególności	 ze	względu	na	nadmierne	oddalenie	niektórych	
peronów	od	hali	głównej.
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degradację polskiej infrastruktury kolejowej w latach 1990 – 2010, zarówno linii 
kolejowych, jak też dworców kolejowych polityczną odpowiedzialność ponoszą 
wszystkie kolejne rządy okresu transformacji.

3. Dekada lat 2011-2020

3.1. Zawieszenie prac nad projektem budowy kolei dużych prędkości

Jesienią 2007 roku, po wyborach parlamentarnych nowy rząd zadeklarował 
budowę Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Polsce. W grudniu 2008 roku Rada 
Ministrów przyjęła Uchwałę nr 276/2008 w sprawie budowy i uruchomienia prze-
wozów kolejami dużych prędkości w Polsce. Określiła ona zadania dla realizacji 
przyjętego celu i wyznaczała harmonogram budowy nowej linii i uruchomienia 
przewozów do 2020 roku (projekt Y). Według uchwały, KDP w Polsce miały 
składać się z nowej linii Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław (lina Y) o długości 
ok. 484 km z prędkością maksymalną 350 km/h oraz zmodernizowanej do pa-
rametrów linii dużej prędkości, tj. do parametru 250 km/h, linii E 65 Południe 
(CMK) z Warszawy do Katowic i Krakowa (razem 373 km, w tym 150 km no-
wych odcinków linii, jako przedłużenie CMK do Krakowa i Katowic) z możliwymi 
w późniejszym okresie przedłużeniami do granicy z Niemcami i Republika Czeską. 
W 2009 roku zlecono podstawowe dla całego projektu Studium Wykonalności, 
którego celem było wskazanie i wybór ostatecznego przebiegu nowej linii KDP, 
a także określenie wielu innych ważnych uwarunkowań technicznych, środowisko-
wych, organizacyjnych, prawnych i finansowych całego projektu. W międzyczasie 
przeprowadzono niezbędne konsultacje społeczne, wykonano oceny oddziaływania 
projektu KDP na środowisko. Ponadto w 2010 roku podjęto decyzję o budowie 
nowego podziemnego dworca multimodalnego na stacji Łódź Fabryczna przysto-
sowanego do obsługi pociągów dużych prędkości.

Zawieszenie głównych prac przygotowawczych do realizacji projektu budowy 
nowej linii kolejowej dużych prędkości Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław (linia 
KDP Y) zostało ogłoszone przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w grudniu 2011 roku chociaż formalnie uchwała 276/2008 Rady Mini-
strów w sprawie realizacji tego projektu obowiązywała jeszcze kilka następnych 
lat, ze względu na toczące się już prace przygotowawcze do rozpoczęcia programu 
KDP Y. Argumentacją był brak środków budżetowych na realizację projektu Y, 
ponieważ rząd postawił w pierwszej kolejności na szeroką modernizację istniejącej 
sieci kolejowej, a do projektów KDP będzie można wrócić w dalszej, nieokreślo-
nej przyszłości. Zwieszenie prac nad projektem KDP Y odzwierciedlało zmianę 
poglądów rządzącej wówczas Platformy Obywatelskiej (PO) w sprawie rozwoju 
polskiego kolejnictwa i toczących tą partię wewnętrznych sporów, a sama decyzja 
miała charakter koniunkturalno-woluntarystyczny oraz przeczyła wcześniejszemu 
stanowisku koalicji rządowej PO – PSL z lat 2007 – 2011.
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Pomimo zawieszenia prac przygotowawczych w 2011 roku, Polska, nie de-
klarując wprawdzie konkretnych terminów realizacji nowych inwestycji, zgłosiła 
do sieci kompleksowej TEN – T ogłoszonej w grudniu 2013 r. (rozporządzenie 
1315/2013) jako projekty na dalszą perspektywę czasową pięć następujących od-
cinków KDP:

– Warszawa – Łódź – Kalisz 230 km, prędkość maksymalna 360 km/h,
– Kalisz - Wrocław 100 km, prędkość maksymalna 360 km/h,
– Kalisz - Poznań 120 km, prędkość maksymalna 360 km/h,
– Poznań - gr. z Niemcami (do Berlina) 120 km, prędkość maksymalna 

350 km/h,
– Wrocław - granica z Republika Czeską (do Pragi) 150 km, prędkość maksy-

malna 250 km/h – 350 km/h.

3.2. Kontrowersje wokół projektu Pendolino

Projekt Pendolino to skrótowa nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego realizo-
wanego w latach 2009 – 2014 pod auspicjami rządu, polegającego na zakupie 
przez spółkę PKP Intercity i wdrożeniu do eksploatacji 20 nowoczesnych pocią-
gów zespołowych z prędkością maksymalną do 250 km/h, oznaczanych obecnie 
symbolem ED – 250. Od momentu powzięcia przez rząd decyzji o wsparciu pro-
jektu zakupu 20 składów pociągów zespolonych Pendolino i podania przez spółkę 
PKP Intercity do publicznej wiadomości struktury finansowania, zakładającej cał-
kowity wydatek inwestycyjny na poziomie 1600 mln zł, z czego 800 mln zł (50%) 
miało pochodzić ze środków Unii Europejskiej, a drugie 800 mln zł (50%) miała 
sfinansować spółka z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyj-
nym (EBI) oraz ze środków własnych, cały projekt był przedmiotem zainteresowa-
nia opinii publicznej, a przy tym ostro krytykowany przez niektórych ekspertów, 
media, część środowisk kolejowych, a także przez polityków z różnych ugrupo-
wań. Nowy system przewozowy z zastosowaniem pociągów zespołowych ED 250 
Pendolino, wyprodukowanych po rozstrzygniętym w 2011 roku przetargu przez 
światowego lidera w tej dziedzinie francuski koncern Alstom, o prędkości mak-
symalnej 250 km/h, został uruchomiony 14 grudnia 2014 roku i zapewne data 
ta przejdzie do historii rozwoju kolejnictwa w Polsce. Pociągi oznaczone marką 
handlową Express InterCity Premium (EIP) rozpoczęły wówczas kursowanie w re-
lacjach: Kraków – Warszawa – Gdynia, Katowice – Warszawa – Gdynia przy ce-
nach biletów od 98 do 189 zł, Warszawa – Gdynia i Warszawa – Kraków /Katowi-
ce z cenami od 49 do 150 zł, oraz Warszawa – Wrocław przy cenach biletów od 59 
do 150 zł. Od momentu uruchomienia nowego systemu przewozowego, nie wy-
kazywał on zakłóceń w rozkładach jazdy, a pasażerowie zaczęli masowo korzystać 
z pociągów Pendolino, co oznaczało społeczną aprobatę nowej oferty przewozowej.
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Rys. 1. Strona tytułowa tygodnika „W sieci”.
Źródło: W sieci, wyd. 13.12. 2013 r.

Od 2010 roku, kiedy wszelkie założenia projektu były znane i spółka PKP 
Intercity procedowała przetarg międzynarodowy na zakup 20 pociągów zespo-
łowych, do połowy grudnia 2014 roku w mediach dominował tzw. „czarny PR” 
kwestionujący zasadność zakupu nowych pociągów. Lista zarzutów kierowanych 
pod adresem projektu Pendolino była dość długa i odzwierciedlała wytworzo-
ną w mediach specyficzną, negatywną atmosferę wokół tego projektu. Dodając 
do tego negatywne wypowiedzi różnych quasi ekspertów, wyraźnie inspirowane 
materiały o Pendolino z konotacją negatywną w licznych stacjach telewizyjnych 
propagujące różne wątpliwości, wyraźnie chodziło o to, ażeby utrwalić społeczne 
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przekonanie o nietrafności decyzji o zakupie nowych pociągów i braku jej celowo-
ści, a także o nieudaczności rządzących, którzy nie potrafią poradzić sobie z tym 
projektem, z koronnym pomówieniem o łapówkarstwo, mające udowadniać, że to 
przedsięwzięcie nie może się udać. Swoistym dorobkiem nurtu krytycznego wobec 
projektu Pendolino była efektowna i jakże „gustowna” strona tytułowa tygodnika 
„W sieci” z grudnia 2013 roku anonsująca wywiad byłego prezesa PKP Intercity 
udzielony redaktorom tygodnika, w którym stwierdził on, że za korzystnym dla 
Alstoma rozstrzygnięciem przetargu na zakup Pendolino kryły się łapówki – we-
dług byłego prezesa: „To był kuriozalny przetarg. Ktoś za to coś wziął, gdzieś 
poszły łapówki, procenty, jakieś dziwne transfery. Mam nadzieję, że następny rząd 
tę sprawę dogłębnie zbada”16.

Swoiste post scriptum do fali krytyki projektu Pendolino dopisała Najwyższa 
Izba Kontroli, która w trakcie wyborów parlamentarnych jesienią 2015 roku, 
przypuszczalnie wychodząc naprzeciw poglądom jednej z partii politycznych, albo 
wpisując się w atmosferę nurtów krytycznych wobec projektu Pendolino, opu-
blikowała raport pod nazwą: „Funkcjonowanie Grupy PKP”. Zgodnie z tytułem 
raport obejmował całokształt działalności kolejowej grupy kapitałowej w latach 
2010 – 2013, ale jego głównym wątkiem, stanowiącym nota bene gotowy ma-
teriał propagandowy do wykorzystania w kampanii wyborczej, była pryncypialna 
krytyka zakupu 20 pociągów zespołowych przez spółkę PKP Intercity, który został 
określony przez kontrolerów, jako „zakup nieuzasadniony ze względów ekonomicz-
nych”. Zdaniem autora cały raport NIK z listopada 2015 roku w zakresie wątku 
związanego z projektem Pendolino nie inspirowałby do wzmiankowania, gdyby nie 
bezprecedensowe, manipulacyjne, kłócące się z logiką rozumowania i wiedzą nauko-
wą porównania cenowo – kosztowe pociągów zespołowych na czele z hipotetycz-
nym polskim pociągiem zespołowym z prędkością maksymalną 190 km/h, którego 
nigdy nie było i nadal nie ma i wykorzystanie tychże analiz przez kontrolerów NIK 
do wnioskowania. Retoryczne pytanie związane z całokształtem dorobku wszelkich 
krytyków projektu Pendolino, ich niemerytorycznych i nieobiektywnych ocen, „lip-
nych” ekspertyz i naciąganych zarzutów, demagogii i pomówień oraz wielu innych 
zarzutów, jest następujące: jak to wszystko się ma do wielkiego rynkowego sukcesu 
pociągów Pendolino po ich uruchomieniu w grudniu 2014 roku, do bardzo wysokiej 
społecznej oceny tegoż projektu, do społecznych postulatów wydłużania linii ob-
sługiwanych przez ED 250. Frekwencja w pociągach Pendolino biła koleje rekordy, 
a cały projekt osiągnął pełną rentowność zgodnie z przyjętymi założeniami 
już kilka miesięcy po jego wdrożeniu. Pasażerowie chwalą zalety nowych pocią-
gów, natomiast linie lotnicze narzekają na spadek frekwencji w relacjach obsługiwa-
nych przez pociągi Pendolino, czyli wszystkie zamierzenia projektu (a raczej prawie 
wszystkie, ponieważ problem właściwej infrastruktury dostosowanej do prędkości 
200 km/h był rozwiązywany stopniowo i z kilkuletnim opóźnieniem) zostały już 
w latach 2015 – 2020 zrealizowane.

16	 	Cytat	za:	Pociąg	z	drugim	dnem,	Jacek	i	Michał	Karnowscy	rozmawiają	z	Czesławem	Warsewiczem,	wy-
dawcą	portalu	Nakolei.pl,	byłym	prezesem	PKP	Intercity,	W	sieci,	2	–	8	grudnia	2013	r.
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3.2. Trudności i stabilizacja na rynku kolejowych przewozów regionalnych

Po wdrożeniu reformy kolei regionalnych i pierwszym okresie lat 2009 – 2010 
kolejne lata dekady 2011 – 2020 można określić jako okres przezwyciężania trud-
ności i stabilizacji na rynku kolejowych przewozów regionalnych. W polskim 
systemie decentralizacji i podziału zadań gospodarczych pomiędzy publicznymi 
władzami centralnymi a władzami samorządowymi, samorządy województw już 
od 2001 r. odpowiadają za organizowanie i finansowanie kolejowych przewozów 
regionalnych.

 
Rys. 2. Kolejowe przewozy pasażerskie w spółce Przewozy Regionalne w latach 2010 – 2020

Źródło: Raporty roczne spółki Przewozy Regionalne za lata 2010 – 2019 (www.przewozyregionalne.pl), Ocena Funkcjonowania 
Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2015 roku, s. 27 – www.utk.gov.pl, Sprawozdanie 
z funkcjonowania rynku transportu kolejowego 2019 s. 24, Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego 2020 

s. 31, obliczenia własne – www.utk.gov.pl (20.09.2016. i 10.09.2021.).

W okresie, o którym mowa, spółka Przewozy Regionalne borykała się z per-
manentnymi trudnościami finansowymi, które skutkowały recydywą zadłużenia. 
Głównym czynnikiem niezbilansowania przychodów i kosztów, a tym samym strat 
i niespłacanego zadłużenia bieżącego w tej spółce były z jednej strony nazbyt niskie 
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rekompensaty z urzędów marszałkowskich za świadczenie kolejowych przewozów 
regionalnych objętych umowami, ale z drugiej strony działania ówczesnych za-
rządów Przewozów Regionalnych związane z uruchamianiem w segmencie ko-
lejowych przewozów międzywojewódzkich dodatkowych pociągów Inter-Regio, 
nieobjętych umowami o świadczenie usług publicznych, które generowały dodat-
kowe straty i nie poprawiały ogólnego wyniku finansowego. Innym jeszcze czyn-
nikiem recydywy zadłużenia spółki Przewozy Regionalne był fakt, że w wyodręb-
nionym umownie segmencie kolejowych przewozów regionalnych i aglomeracyj-
nych, rynek mierzony liczbą przewiezionych pasażerów w latach 2010 – 2015 rósł, 
a udział w nim spółki Przewozy Regionalne malał, co ilustruje rys. 2. Elementem 
sprawczym, decydującym o takim rozwoju sytuacji był z jednej strony fakt nie-
podejmowania przez spółkę istotnych zmian wewnętrznych, skutkujących przede 
wszystkim poprawą jakościową oferty przewozowej i obniżką kosztów, a z drugiej 
strony tworzenie przez marszałków województw nowych własnych spółek do wy-
konywania przewozów regionalnych i przejmowanie przez te spółki przewozów.

Na skutek wystąpienia tendencji, bądź to do tworzenia własnych przewoźników 
kolejowych w województwach, bądź to do ogłaszania otwartych przetargów na 
wykonywanie przewozów regionalnych, w których zwycięzcą nie była spółka 
Przewozy Regionalne (np. w województwie Kujawsko – Pomorskim spółka 
przegrała kilka przetargów z przewoźnikiem niemieckim „Arriva”) na nowo ożyła 
dyskusja, co do zasadności dalszego funkcjonowania spółki Przewozy Regionalne. 
Zaczęto nawet podważać sens dalszego istnienia tej spółki, ale słabsze samorządy 
województw, których nie było stać na utworzenie własnego przewoźnika 
kolejowego, bądź miały inną koncepcję organizacji rynku przewozów regionalnych 
sprzeciwiły się takim zamiarom. Ostatecznie przyjęto wariant re-nacjonalizacji 
spółki Przewozy Regionalne i we wrześniu 2015 roku Agencja Rozwoju Przemysłu 
SA i Przewozy Regionalne podpisały umowę jej dokapitalizowania17. W prakty-
ce oznaczało to, że ARP objęła 1 540 607 udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Przewozy Regionalne (50% + 1 udział), pokrywając je go-
tówką w kwocie 770,3 mln zł. Decyzję o dokapitalizowaniu Przewozów Regional-
nych poprzedziło przygotowanie przez spółkę planu restrukturyzacji na lata 2015 
– 2018, który zakładał odzyskanie przez Przewozy Regionalne długoterminowej 
rentowności. Na realizację tego projektu ARP otrzymała środki publiczne i dla-
tego jednym z warunków dokapitalizowania była notyfikacja pomocy publicznej 
w Komisji Europejskiej18. Uzyskane środki z dokapitalizowania umożliwiły Prze-
wozom Regionalnym wdrożenie działań przewidzianych w planie restrukturyzacji, 
a przede wszystkim na spłatę zadłużenia głównie wobec spółek z Grupy PKP. 
Tak więc ten etap reformowania segmentu kolejowych przewozów regionalnych 
zakończył się ponownym przejęciem przez rząd kontroli właścicielskiej nad spół-
ką Przewozy Regionalne, a także kolejnym, czwartym dużym oddłużeniem tej 

17	 ARP	 objęła	 większościowy	 pakiet	 udziałów	 w	 Przewozach	 Regionalnych	 –	 www.rynek-kolejowy.pl	
(30.09.2015.).	

18	 	W	kwietniu	2021	r.	postępowanie	to	zostało	zakończone,	zob.:	Komisja	Europejska	w	końcu	zatwierdziła	
pomoc	publiczną	dla	Polregio	–	www.rynek-kolejowy.pl	(20.04.2021.).
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spółki. W latach po ponownej nacjonalizacji Przewozów Regionalnych kondycja 
ekonomiczno-finansowa spółki uległa pewnej poprawie, ponieważ od 2016 roku 
spółka odnotowywała dodatnie wyniki finansowe netto19 i w tym roku uruchomiła 
pierwszy poważniejszy program modernizacji taboru o wartości ponad 600 mln 
zł, finansowany kredytem z Banku Gospodarstwa Krajowego20. Przejęcie kontroli 
właścicielskiej nad spółką Przewozy Regionalne – od 2020 roku zmiana nazwy na 
POLREGIO – przez agendę rządową ustabilizowało na co najmniej kilka lat sy-
tuację zarówno samej spółki, co pozwoliło na powstrzymanie trendu spadkowego 
jej udziału w rynku, ale też, szerzej rzecz ujmując, pozwoliło na stabilizację całego 
rynku kolejowych przewozów regionalnych – zob. rys. 2.

3.3. Ku lepszej kolei – Plany Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Trans-
portu Zbiorowego

W związku z ze zmianami na całym rynku przewozów pasażerskich w Polsce 
oraz w szczególności w związku z wejściem w życie w grudniu 2009 roku rozpo-
rządzenia 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego21, które szczegółowo określiło szereg kwestii związanych 
między innymi z zasadami organizowania przetargów na usługi publicznego trans-
portu zbiorowego, warunki tzw. bezpośredniego udzielania zamówień (bez prze-
targów) oraz zasady rekompensowania operatorom publicznego transportu zbio-
rowego poniesionych kosztów w ramach dozwolonej pomocy publicznej, w końcu 
2010 roku Sejm uchwalił ustawę o publicznym transporcie zbiorowym (ustawa 
o PTZ)22. Ustawa określa „zasady organizacji i funkcjonowania regularnego prze-
wozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, realizowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym, 
kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo - terenowym, morskim oraz w że-
gludze śródlądowej”23 a także „zasady finansowania regularnego przewozu osób 
w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze uży-
teczności publicznej, realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…”24 
i jej przepisy stosuje się do publicznego transportu kolejowego. Zgodnie z ustawą 
publiczny transport zbiorowy odbywa się na zasadach konkurencji regulowanej 
z uwzględnieniem potrzeb zrównoważonego rozwoju. Może się on odbywać na 
podstawie: umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego, potwierdzenia zgłoszenia przewozu, decyzji o przyznaniu otwartego dostę-

19	 	W	2016	r.	wynik	finansowy	netto	spółki	wyniósł	51,2	mln	zł,	natomiast	w	kolejnych	latach:	2017	r.	–	79,7	
mln	zł,	2018	–	50,9	mln	zł,	2019	r.	–	29,4	mln	zł	–	www.polregio.pl	(10.03.2021.).

20	 	J.	Madrjas,	Przewozy	Regionalne	z	ponad	półmiliardowym	kredytem	na	tabor	–	www.rynek-kolejowy.pl	
(28.09.2016.)

21	 	Dziennik	Urzędowy	Unii	Europejskiej	2007	L	315/1.
22	 	Ustawa	z	dnia	16	grudnia	2010	r.	o	publicznym	transporcie	zbiorowym	-	Dz.	U.	2011,	Nr	5	poz.	13.	z	póź-

niejszymi	zmianami.
23	 	Ustawa	z	dnia	16	grudnia	2010	r.	o	publicznym	…,	op.	cit.
24	 	Tamże.
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pu albo decyzji o przyznaniu ograniczonego dostępu (w zakresie transportu kole-
jowego). Od wejścia w życie przepisów ustawy o PTZ w 2011 roku podstawowym 
instrumentem zarządzania zrównoważonym rozwojem publicznego transportu 
zbiorowego, począwszy od szczebla lokalnego (gmina, miasto), poprzez szczeble 
pośrednie (powiat, województwo) do szczebla centralnego (minister właściwy do 
spraw transportu) jest system obligatoryjnie tworzonych planów transportowych. 
Zgodnie z ustawową zasadą hierarchiczności, plan zrównoważonego rozwoju pu-
blicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komu-
nikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich 
w transporcie kolejowym opracowany i wdrożony przez ministra właściwego do 
spraw transportu pełni w całym systemie planów transportowych rolę nadrzędną.

Pierwszy plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
ministra właściwego do spraw transportu ustanowiony na mocy ustawy o publicz-
nym transporcie zbiorowym opublikowany w 2012 roku i zmodyfikowany w 2016 
roku obowiązywał do końca 2020 roku. Plan objął sieć kolejowych przewozów 
międzywojewódzkich i międzynarodowych objętych wsparciem ze strony państwa.

3.4. Ku lepszej kolei – Wieloletni Plan Inwestycji Kolejowych 2011-2015 
i Krajowy Program Kolejowy 2016-2023

W latach 2011 – 2015 minister właściwy do spraw transportu w uzgodnieniu 
z pozostałymi ministrami zatwierdził, a Rada Ministrów przyjęła, trzy wersje Wie-
loletniego Planu Inwestycji Kolejowych. W latach 2011 – 2013 w ramach WPIK 
realizowano 118 projektów (zadań) inwestycyjnych i wydatkowano 19,2 mld zł 
– średniorocznie 6,4 mld zł. WPIK miał być „narzędziem, które może pozwo-
lić na powstrzymanie postępującej degradacji technicznej linii kolejowych na wy-
branych, najważniejszych ciągach kolejowych w kraju”, W listopadzie 2013 roku 
WPIK 2013 został zastąpiony nowym dokumentem WPIK 2015. Program obej-
mował 140 projektów, na które w latach 2013 – 2015 planowano wydać 24,9 mld 
zł - średniorocznie ok. 8,3 mld zł. Od stycznia 2016 roku Wieloletni Program In-
westycji Kolejowych został zastąpiony nowym programem wieloletnim pod nazwą 
Krajowy Program Kolejowy (KPK 2023) - uchwałę ustanawiającą ten program 
Rada Ministrów przyjęła we wrześniu 2015 roku. W uchwalonej wersji program 
przewidywał następujące kategorie projektów oraz strukturę wydatków na inwe-
stycje w infrastrukturze kolejowej:

– projekty Funduszu Spójności (FS) realizowane w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz instrumentu CEF - 
51,6 mld zł,

– projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) reali-
zowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW): 
1,7 mld zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich – 330,4 mln 
Euro, 

– projekty EFRR realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyj-
nych (RPO): 4,27 mld zł,
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– projekty krajowe realizowane w ramach budżetu państwa i Funduszu Kole-
jowego 9,96 mld zł.

Wydatki ogółem w ramach KPK 2016 – 2023 miały wynosić 67 498 mln zł – 
średniorocznie 8,4 mld zł. Krajowy Program Kolejowy 2023 był w latach 2016 – 
2020 wielokrotnie zmieniany. Zmianom podlegały niektóre szczegółowe elementy, 
ale zasadniczy kształt całego programu inwestycyjnego w zakresie infrastruktury 
kolejowej pozostawał niezmieniony. Ostatnia w dekadzie nowelizacja KPK 2023 
z września 2019 roku po raz kolejny zwiększyła wartość programu inwestycyjnego 
w infrastrukturze kolejowej do poziomu 75 698 mln zł, co zwiększało średniorocz-
ne wydatki inwestycyjne w latach 2016 – 2023 do poziomu ok. 9,5 mld zł. Li-
stę projektów podstawowych finansowanych z Funduszu Spójności objętych KPK 
2023 zwiększono do 123 pozycji. Lista projektów podstawowych Regionalnych 
Programów Operacyjnych pozostała bez zmian, ale zwiększono ogólną wartość 
realizowanych z tej listy projektów do kwoty 4 870 mln zł. Zmieniono również 
listę projektów podstawowych PO Polska Wschodnia, natomiast wartość realizo-
wanych z tej listy projektów zwiększono do ogólnej kwoty 10 234 mln zł.

3.5. Ku lepszej kolei – Program wsparcia utrzymania i eksploatacji infra-
struktury, program dworcowy, Kolej +

Zmienione w 2012 roku przepisy Unii Europejskiej regulujące zasady funk-
cjonowania sektora kolejowego wprowadziły, traktowaną dotychczas tylko jako 
zalecenie, zasadę obligatoryjnego zawierania przez właściwe organy państw człon-
kowskich umów z zarządcami infrastruktury kolejowej, dotyczących wszystkich 
aspektów zarządzania infrastrukturą, w tym jej utrzymania i remontów, a tak-
że budowy nowej infrastruktury, w powiązaniu finansowaniem budżetowym. 
W styczniu 2018 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 7/2018 w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów 
zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 
roku. Program wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku i jest finansowany ze środków 
budżetu państwa oraz Funduszu Kolejowego, przy łącznym limicie wydatków 
w całym okresie obowiązywania w wysokości 23,8 mld zł, w tym bezpośrednio 
z budżetu państwa 21,0 mld zł – średnioroczne finansowanie kosztów utrzymania 
i eksploatacji infrastruktury 4,76 mld zł.

Program modernizacji dworców kolejowych był faktycznie realizowany od 
2010 roku. W latach 2011 – 2020 pod auspicjami kolejno obowiązujących do-
kumentów polityki transportowej program dworcowy był kontynuowany, po-
czątkowo na 77 dworcach, a następnie modernizacje niektórych dworców zostały 
włączone do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 
W następnej perspektywie budżetowej w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014 – 2020 zaplanowano kolejne modernizacje, prze-
budowy, a także budowy nowych obiektów dworcowych – łącznie 114 dworców. 
Całkowita wartość tych inwestycji to 1 065,2 mln zł, natomiast dofinansowanie 
ich ze środków Unii Europejskiej wynosi 725,3 mln zł. Wszystkie modernizacje 
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i budowy nowych obiektów dworcowych są realizowane w ślad za postępującymi 
modernizacjami linii kolejowych. Ponadto inwestycje dworcowe perspektywy bu-
dżetowej 2014 – 2020 objęto również Programem Operacyjnym Polska Wschod-
nia oraz RPO województwa dolnośląskiego i małopolskiego. Ogółem, programem 
inwestycji dworcowych w latach 2016 – 2023 objęto ok. 190 obiektów. W ramach 
realizowanych projektów zostanie wybudowanych 38 innowacyjnych dworców 
systemowych (tzw. IDS), które będą budynkami w pełni dostosowanymi do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami, ekologicznymi i wyposażonymi w rozwiąza-
nia zmniejszające koszty eksploatacji.

Program Kolej+ został uchwalony przez Radę Ministrów w grudniu 2019 
roku, a następnie jeszcze przed wdrożeniem zaktualizowany i przyjęty w zmienio-
nej wersji jako program wieloletni pod nazwą „Program Uzupełniania Lokalnej 
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”. Limit wydatków 
na realizację programu z dokapitalizowania PLK S.A. przez Skarb Państwa wynosi 
5,6 mld zł (85% wartości programu). Program ten jest adresowany do jednostek 
samorządu terytorialnego, których szacowany wkład własny w finansowanie ma 
wynosić ok. 1 mld zł (15%), i dotyczy głównie miejscowości liczących powyżej 
10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub 
towarowej. Program Kolej+ w końcu 2020 roku pozostawał w fazie przygoto-
wawczej, a zainteresowanie tym programem ze strony województw, starostw po-
wiatowych, urzędów miast i gmin oraz stowarzyszeń było tak duże, że zgłoszono 
ok. 100 wniosków obejmujących projekty na kwotę około 25 mld zł, dotyczące 
linii kolejowych o długości ok. 2 tys. km, czyli niemal czterokrotnie więcej niż 
szacowana wartość programu.

3.6. Poprawa stanu infrastruktury kolejowej 

W latach 2010 – 2020 trwający poprzednie dwie dekady okres degradacji 
polskiej infrastruktury kolejowej został w dużym stopniu powstrzymany, chociaż 
również i w tej dekadzie miały miejsce fizyczne likwidacje niektórych linii ko-
lejowych, całkowicie zdegradowanych i niemożliwych już do odtworzenia. Dłu-
gość eksploatowanych w Polsce linii kolejowych zmniejszyła się z ok. 20,1 tys. km 
w 2010 roku do ok. 19,5 tys. km w 2020 roku, czyli o ok. 0,6 tys. km, a wymiarze 
względnym o ok. 2,9% (zob.: tabela 1). Długość linii kolejowych wyłączonych 
z eksploatacji w tym okresie spadla o ok. 0,9 tys. km, czyli w stopniu wyższym 
od spadku długości linii eksploatowanych, co należy interpretować w ten sposób, 
że część linii uprzednio wyłączonych mogła powrócić do eksploatacji w wyniku 
ich rewitalizacji, ale zasadniczą długość linii wyłączonych z eksploatacji poddano 
procesom fizycznej likwidacji.
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Tabela 1. Parametry ilościowe linii kolejowych eksploatowanych przez zarządców infrastruktury kole-
jowej w latach 2010-2020

Źródło: Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w 2010 roku, UTK, Warszawa 2011, s. 41 – 44 – www.utk.
gov.pl (30.09.2011.), Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 

roku, UTK, Warszawa 2016, s. 66 – 67 – www.utk.gov.pl (31.10.2016.), Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego 
w 2020 roku, UTK, Warszawa 2021, s. 128. – www.utk.gov.pl (10.09.2021.)

W wyniku zmian długości linii, w okresie lat 2010 – 2020 nastąpił spadek 
długości eksploatowanych linii normalnotorowych o 3,1% przy wzroście eksplo-
atowanych linii szerokotorowych o 4,8%, z których wszystkie są jednotorowe. 
Należy też odnotować zmiany w długości linii zelektryfikowanych – w całej de-
kadzie o ok. 100 km – powodujące pewien niewielki wzrost względnego udzia-
łu tych linii w całej długości do poziomu ok. 62% w 2020 roku. Długość linii 
niezelektryfikowanych miała w całej dekadzie tendencję malejącą, z ok. 8,2 tys. 
km w 2010 roku do ok. 7,5 tys. km w 2020 r. a czynnikiem sprawczym tej zmiany 
były z jednej strony elektryfikacje linii eksploatowanych i z drugiej, przechodzenie 
niektórych linii tego rodzaju do kategorii linii wyłączonych z eksploatacji. W la-
tach 2010 – 2020 zmieniły się również długości linii eksploatowanych w podziale 
na dwutorowe i jednotorowe. Długość tych ostatnich skróciła się o ok. 650 km, 
w większości w wyniku wyłączania z eksploatacji, natomiast długość linii dwu-
torowych wzrosła o ok. 80 km. W całej dekadzie długość eksploatowanych linii 
o znaczeniu państwowym wzrosła o ok. 1,3 tys. km, do poziomu 12,7 tys. km, 
a wymiarze względnym o 11,2%, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia moż-
liwości objęcia inwestycji na tego rodzaju liniach dofinansowaniem z budżetu pań-
stwa. Abstrahując od procesów zawieszania przewozów i fizycznej likwidacji linii 
w minionych dekadach, parametry ilościowe polskiej sieci kolejowej eksploatowa-
nej w 2020 roku były dość dobre. Należy podkreślić wysoki stopień elektryfikacji 
linii eksploatowanych wynoszący prawie 62%, przy czym odsetek zelektryfikowa-
nych linii dwutorowych wynosi 91%, a jednotorowych 38%. Relatywnie wysoki, 
wynoszący ponad 45% jest też udział linii dwutorowych w całkowitej długości 
linii eksploatowanych. Wymienione dobre wskaźniki ilościowe polskiej sieci kole-
jowej nie mogą jednak prowadzić do wniosku, że w tych obszarach nie istnieją już 
dalsze potrzeby. Zarówno elektryfikacje dotychczas niezelektryfikowanych linii, 
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jak też dobudowy drugich torów na wybranych liniach lub ich odcinkach, a w 
aglomeracjach budowy nowych odcinków dwutorowych w celu separacji ruchu, 
będą postępować nadal w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Kończą-
cy się proces likwidacji linii kolejowych oraz postępująca rewitalizacja niektórych 
linii wyłączonych dotychczas z eksploatacji powinny powstrzymać dalszy spadek 
wskaźnika przeciętnej gęstości linii kolejowych w Polsce, który na przestrzeni de-
kady lat 2010 – 2020 spadł z 6,7 km w 2010 roku do 6,2 km na 100 km kw. 
powierzchni kraju w 2020 roku (spadek o 6,9%).

Tabela 2. Parametry jakościowe linii kolejowych eksploatowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. w latach 2010-2019

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Raport roczny 2010, s. 37 – www.plk-sa.pl (28.10.2011.), PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. Raport roczny 2015, s. 18 – 20 – www.plk-sa.pl (20.12.2016.) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Raport roczny 

2019, s. 18 – 20 – www.plk-sa.pl (25.10.2020.).

W tabeli 2 zestawiono dane dotyczące wybranych parametrów jakościowych 
linii kolejowych eksploatowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w la-
tach 2010 – 2020, co pozwala odnieść się do głównych zmian w tym zakresie. 
Podstawowym parametrem jakościowym eksploatowanych linii jest dopuszczalna 
prędkość techniczna limitująca prędkość techniczną i handlową pociągów i wobec 
tego za najsłabsze pod względem jakościowym uznaje się linie z najniższą prędko-
ścią dopuszczalną. Dane z tabeli wskazują, że w 2010 roku z dopuszczalną pręd-
kością poniżej 40 km/h było eksploatowanych w PLK S.A. 8% (ok. 1,5 tys. km) 
takich linii i odsetek ten zmniejszył się w 2020 roku do 4,4%, czyli w wymiarze 
bezwzględnym do ok. 0,8 tys. km. W drugim przedziale niskich prędkości po-
między 40 a 80 km/h długość linii eksploatowanych zmniejszyła się z ok. 6,9 tys. 
km w 2010 r. do ok. 4,1 tys. km w 2020 roku, czyli o ok. 41%. Zmiany w oby-
dwu przedziałach prędkości są niewątpliwie pozytywne, świadczące o poprawie 
standardów linii o najniższych parametrach jakościowych i są wynikiem zarówno 
wykonywania większych zakresów prac utrzymaniowych, jak też przedsięwzięć 
modernizacyjnych, chociaż należy też podkreślić że w 2020 roku nadal ponad 26% 
linii eksploatowanych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. miało zbyt niskie para-
metry prędkości maksymalnej, co niewątpliwie ogranicza konkurencyjność trans-
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portu kolejowego, zarówno w zakresie regionalnego transportu pasażerskiego, jak 
też w przewozach towarowych. W wyniku prac modernizacyjnych miało miejsce 
przesuwanie się eksploatowanych linii do wyższych kategorii prędkości maksy-
malnej. Modernizowane linie z biegiem lat przechodziły z kategorii prędkości z 80 
km/h do przedziału 80 – 120 km/h, a linie modernizowane z tego przedziału do 
kategorii od 120 do 160 km/h, co dokumentują dane zestawione w tabeli. O ile 
w 2010 roku spółka PLK S.A. w ogóle nie eksploatowała linii z prędkością maksy-
malną 200 km/h, a linii z prędkością maksymalną 160 km/h posiadała ok. 1,2 tys. 
km, to w 2020 roku w eksploatacji było ok. 200 km linii z prędkością maksymalną 
200 km/h i ok. 2 tys. km linii z prędkością 160 km/h. Nie ulega zatem wątpliwo-
ści, że w zakresie linii eksploatowanych w przedziale prędkości 160 – 200 km/h 
w dekadzie lat 2010 – 2020 miała miejsce znacząca poprawa jakości infrastruk-
tury, jakkolwiek takiej pozytywnej oceny nie należy odnosić do planów moder-
nizacyjnych w tej dekadzie, ponieważ były one znacznie wyższe w porównaniu 
z realnymi dokonaniami w tej dziedzinie.

Tabela 2 zawiera dane dotyczące struktury dopuszczalnych nacisków osi na 
szynę na eksploatowanych w PLK S.A. liniach kolejowych. Zmiany w tym zakresie 
w latach 2015 – 2020 dają asumpt do umiarkowanie pozytywnych ocen. W pew-
nym stopniu spadł bowiem odsetek linii z niskim dopuszczalnym naciskiem osio-
wym poniżej 20 kN (1 kN = 1 tona) z 25,4% w 2015 roku do 23,3% w 2020 
roku a jednocześnie odsetek linii z dopuszczalnym naciskiem równym lub wyż-
szym od 221 kN wzrósł do 60,4%. Kierunek tych zmian należy ocenić pozytyw-
nie, jakkolwiek w 2020 roku nadal ponad 23% linii kolejowych PLK S.A. miało 
nazbyt niskie, nieodpowiadające współczesnym standardom dopuszczalne naciski 
osiowe. Ten parametr jest bowiem bardzo istotny w kolejowych przewozach towa-
rowych i uczestnicy tego rynku postulują zwiększanie go do poziomu 22,5 tony 
na oś, ponieważ zbyt niskie dopuszczalne naciski osiowe przy danej maksymal-
nej długości składu pociągu (na większości linii 600 m) ograniczają maksymalny 
ciężar brutto pociągu towarowego, co obniża konkurencyjność kolei towarowych 
względem transportu drogowego.

Na ogólną poprawę jakości infrastruktury kolejowej wpływ miały wdrożenia 
ERTMS na który składa się ECTS i GSM-R. W dekadzie lat 2010 – 2020 pierwsze 
pilotażowe wdrożenie systemu ETCS poziomu 2 oraz wdrożenie systemu GSM-R 
na odcinku linii E 30 Okmiany – Bolesławiec – Zebrzydowa miało miejsce w 2014 
roku. W końcu 2014 roku przekazano do eksploatacji system ETCS poziom 1 
umożliwiający prowadzenie ruchu pociągów z prędkością maksymalną 200 km/h 
na odcinku linii E 65 CMK Olszamowice – Zawiercie. Do 2015 roku w szerszym 
zakresie został wdrożony system kolejowego radia cyfrowego GSM-R, który objął 
linię E 20 Kunowice – Poznań – Warszawa – Terespol, linię CE 20 Łowicz – Łuków 
oraz odcinek linii E 30 Opole – Wrocław – Legnica – Bielawa Dolna. W 2016 
roku przekazano do eksploatacji urządzenia systemu ETCS poziomu 2 na odcinku 
linii E 30 Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna oraz ETCS poziomu 1 na odcinku 
linii 64 Psary – Kozłów, a także odcinek linii kolejowej 356 Poznań Wschód – Wą-
growiec wyposażony ETCS poziom 1 Limited Supervision. W 2018 r. przekazano 
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do eksploatacji odcinek linii E 30 Legnica – Wrocław – Opole. Ogółem w latach 
2014 – 2020 do eksploatacji zostało oddanych około 900 km linii kolejowych 
wyposażonych w ETCS, znajdujących się na następujących liniach kolejowych25:

– E 65 (południe) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie,
– E 65 (północ) Warszawa – Gdynia 
– E 30 Opole – Wrocław – Legnica – Bielawa Dolna,
– Psary – Kozłów,
– Poznań Wschód – Wągrowiec.

4. Zmiany struktury podmiotowej w sektorze kolejowym

4.1. Zmiany własnościowe w Grupie PKP – prywatyzacja i kontr-prywaty-
zacja spółek

Zmiany struktury podmiotowej Grupy PKP, początkowo niemające charakteru 
prywatyzacyjnego, rozpoczęły się po kilku latach od jej utworzenia. W latach 2004 
– 2005 postawiono w stan likwidacji dwie spółki prowadzące drukarnie kolejowe 
w Poznaniu i Warszawie, ze względu na niemożność kontynuacji ich działalności 
w zmienionych warunkach gospodarowania. W latach 2005 – 2007 przeprowa-
dzono transakcję sprzedaży WKD - samorząd Województwa Mazowieckiego prze-
jął łącznie 73% udziałów a pozostałe 27% gminy podwarszawskie. W 2007 r. 
spółka PKP S.A. wniosła aportem do spółki PLK S.A. po 100% udziałów w nastę-
pujących spółkach utrzymania infrastruktury kolejowej:26

– Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej 
„DOLKOM”, 

– Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe w Gdańsku,
– Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krako-

wie,
– Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu.
W tym samym roku, w wyniku połączenia spółek utrzymania i napraw infra-

struktury kolejowej w Katowicach, Radomiu, Stargardzie i Warszawie spółka PKP 
S.A. utworzyła Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury (PNI). W końcu 2008 
roku w związku z realizowaną rządową reformą tzw. usamorządowienia spółka 
PKP S.A. przekazała za pośrednictwem Ministerstwa Finansów (Skarb Państwa) 
własność 100% udziałów spółki PKP Przewozy Regionalne samorządom woje-
wództw. 

Prywatyzacja
W lutym 2011 roku PKP S.A. sprzedała pakiet 60% udziałów w spółce Bom-

bardier Transportation ZWUS Polska, spółce Bombardier za kwotę 150 mln 

25	 	Sprawozdanie	z	funkcjonowania	rynku	kolejowego	w	2020	roku,	UTK,	Warszawa	2021,	s.	140..
26	 	PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	S.A.	Raport	roczny	2006,	s.	81.
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zł, powiększoną w końcu 2014 roku o premię za dostęp do rynku w wysokości 
65 mln zł. W połowie 2012 roku sprzedano 100% udziałów Przedsiębiorstwa 
Napraw Infrastruktury (PNI) spółce Budimex za kwotę 225 mln zł. We wrześniu 
2013 roku sfinalizowano prywatyzację spółki Polskie Koleje Linowe (PKL). Spół-
kę tą zakupiły za 215 mln zł Polskie Koleje Górskie – spółka utworzona przez 
gminy Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin, przy czym gminy 
te posiadały w niej 0,3% udziałów a pozostałe 99,7% posiadała zarejestrowana 
w Luksemburgu spółka Altura S.a.r.l. należąca do funduszu inwestycyjnego Mid 
Europa Partners. W październiku 2013 roku wprowadzono na GPW w Warszawie 
mniejszościowy pakiet akcji PKP Cargo S.A.– 50% minus 1 akcja. Cenę sprzedaży 
akcji ustalono na 68 zł, co oznaczało, że kapitalizacja całej spółki wynosiła około 
3 mld zł. W czerwcu 2014 roku PKP S.A. uplasowała na GPW w Warszawie 
kolejny pakiet akcji PKP Cargo S.A. – sprzedażą objęto 17% akcji przewoźnika 
przy cenie jednej akcji 76,5 zł, uzyskując przychód w kwocie ok. 583,5 mln zł. 
Według stanu utrzymującego się do końca 2020 roku spółka PKP S.A. posiadała 
33,01% akcji PKP Cargo S.A., ale dzięki zapisom statutowym, polegającym na 
ograniczeniu wykonywania praw z akcji przez inwestorów innych niż PKP S.A., 
zachowała pełną kontrolę nad przewoźnikiem. W 2015 roku sprzedano TK Tele-
kom inwestorowi branżowemu, spółce Netia za kwotę 221 mln zł - Netia S.A. jest 
spółką notowaną na GPW, a jej większościowym właścicielem jest spółka Cyfrowy 
Polsat – 66% kapitału. W tym samym roku w trybie bezpośredniej prywatyzacji 
sprzedano 100% akcji spółki PKP Energetyka S.A. inwestorowi finansowemu, 
którym był amerykański fundusz inwestycyjny CVC Capital Partners z siedzibą 
w Luksemburgu za kwotę 1410 mln zł.

Kontr-prywatyzacja
To, co jednym się podobało i uważali za słuszne, w innych budziło wstręt 

i obrzydliwość. Od 2016 roku rozpoczęto walkę z ohydą prywatyzacji spółek ko-
lejowych. We wrześniu 2016 roku zarząd Grupy PKP poinformował opinię pu-
bliczną, że do sądu trafił wniosek o stwierdzenie nieważności prywatyzacji spółki 
PKP Energetyka S.A. Do końca 2020 roku brak było w przestrzeni publicznej in-
formacji w sprawie wyników postępowania o unieważnienie umowy prywatyzacji 
spółki PKP Energetyka S.A. Pojawiały się natomiast informacje, że amerykański 
fundusz CVC, biorąc pod uwagę determinację rządu w kierunku nacjonalizacji 
krajowych aktywów energetycznych, byłby skłonny odsprzedać PKP Energetyka 
S.A. za kwotę między 5,4 do 8,1 mld zł. W październiku 2018 roku przeprowa-
dzono operację odkupienia Polskich Kolei Linowych - wycena spółki PKL wynio-
sła 453 mln zł, natomiast wartość nabywanych akcji PKL uwzględniająca dług 
netto spółki wynosiła 417,3 mln zł. Polski Fundusz Rozwoju S.A. zapłacił za PKL 
w 2018 roku 202,3 mln więcej w porównaniu do ceny zapłaconej przez fundusz 
Mid Europa Partners za tą spółkę w 2013 roku. Rys. 3 przedstawia skład Grupy 
PKP w końcu 2020 roku.
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Rys. 3. Spółki Grupy PKP – stan na 31 grudnia 2020 r.
Źródło: Raport roczny Grupy PKP 2020 – www.pkp.pl

4.2. Zarządcy infrastruktury kolejowej

Chronologicznie pierwszymi formalnie utworzonymi i wydzielonymi zarządca-
mi polskiej infrastruktury kolejowej były spółki utworzonej w 2001 roku Grupy 
PKP. Od 1 października 2001 roku funkcjonuje największy polski zarządca pu-
blicznie dostępnej infrastruktury kolejowej, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., (PLK S.A.) który w 2020 roku zarządzał 18 538,6 km czynnych linii normal-
notorowych i 141,3 km linii szerokotorowych, a ponadto w jego gestii pozostawa-
ło również 1 858 km linii wyłączonych z eksploatacji - łącznie spółka zarządzała 
20 538 km linii kolejowych.

Trzy mniejsze spółki Grupy PKP, które podjęły działalność w lipcu 2001 roku 
charakteryzowały się specyfiką polegającą na łączeniu funkcji przewoźnika ko-
lejowego i zarządcy infrastruktury na wydzielonych liniach kolejowych. Spółka 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. (PKP LHS) od podjęcia działalności 
do chwili obecnej jest przewoźnikiem kolejowym i zarządcą, który nie udostęp-
nia infrastruktury innym przewoźnikom kolejowym i eksploatuje najdłuższą na 
terenie Polski linię szerokotorową o rozstawie szyn 1520 mm, przeznaczoną do 
transportu towarowego. Łączy ona kolejowe przejście graniczne polsko-ukraiń-
skie Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim, 
25 km od Katowic, kończy swój liczący 394,6 km bieg. W 2020 roku spółka ta 
utworzyła spółkę-córkę pod nazwą PKP Linia Chełmska Szerokotorowa sp. z o.o. 
z siedzibą w Chełmie, która będzie zarządzać infrastrukturą liniową i usługową 
szerokotorowej linii kolejowej nr 63 liczącej 30,5 km oraz wykonywać kolejowe 
przewozy ładunków na tej linii. Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD), od 2005 r. 
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we władaniu władz samorządowych, jest również przewoźnikiem kolejowym i za-
rządcą infrastruktury, który nie udostępnia tej infrastruktury innym przewoźni-
kom kolejowym. Sieć linii WKD jest zlokalizowana w aglomeracji warszawskiej 
i obejmuje trzy linie kolejowe: Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazo-
wiecki Radońska 32,6 km, Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów 2,8 km 
oraz Pruszków – Komorów 3,2 km – razem 38,6 km. PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście, to od utworzenia do chwili obecnej kolejowy przewoźnik pasażer-
ski i zarządca infrastruktury, który ma obowiązek udostępniania infrastruktury 
licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. Spółka zarządza linią kolejową nr 
250 Gdańsk Główny – Rumia (SKM) o długość linii 32,7 km. W 2013 roku 
została utworzona przez PKP Cargo S.A. spółka pełniąca obecnie funkcję zarząd-
cy infrastruktury kolejowej pod nazwą CARGOTOR, pośrednio poprzez swojego 
właściciela, wchodząca w skład Grupy PKP. Spółka ta zarządza Rejonem Przeła-
dunkowym Małaszewicze, a funkcję zarządcy infrastruktury pełni dla 11,4 km 
linii normalnotorowych i 28,5 km linii szerokotorowych.27

Na Górnym Śląsku wyodrębniono w przeszłości koleje piaskowe, które były 
kolejami użytku niepublicznego, a głównym zadaniem był transport materiałów 
podsadzkowych do zabezpieczania wyrobisk kopalnianych. W okresie transforma-
cji koleje piaskowe zostały sprywatyzowane i na ich bazie powstało trzech prywat-
nych zarządców infrastruktury kolejowej. W 2001 roku kopalnię piasku Maczki 
Bór oraz część linii kolei piaskowych przejęła spółka CTL Logistic, która następnie 
utworzyła spółkę CTL Maczki – Bór S.A, wykonującą zadania zarządcy infrastruk-
tury kolejowej na liniach o długości 25,4 km28. Drugim zarządcą infrastruktury 
wywodzącym się z kolei piaskowych jest powstała w 2004 roku spółka KP Ko-
tlarnia – Linie Kolejowe, która zarządza liniami kolejowymi o całkowitej długości 
93,4 km. Właścicielem tego zarządcy infrastruktury kolejowej jest spółka Kopal-
nia Piasku Kotlarnia S.A.29. Natomiast trzecim zarządcą infrastruktury kolejo-
wej powstałym na bazie materialnej kolei piaskowych jest spółka Infra SILESIA, 
funkcjonująca pod obecną nazwą od 2010 roku po przejęciu w 2009 roku przez 
spółkę DB Cargo Polska kilku spółek tworzących grupę PCC Rail. Spółka zarządza 
liniami kolejowymi o łącznej długości 49,7 km.30

W 1998 roku została utworzona spółka po nazwą Jastrzębska Spółka Kolejowa 
(JSK), której założycielem i jedynym właścicielem jest Jastrzębska Spółka Węglo-
wa S.A. pełniąca funkcję zarządcy infrastruktury kolejowej obejmującej tory sta-
cyjne kopalń: Borynia, Budryk, Jas-Mos, Zofiówka i Pniówek wraz z przyległymi 
torami szlakowymi oraz stację zdawczo - odbiorczą Pawłowice Górnicze. Całko-
wita długość torów stacyjnych i szlakowych pod zarządem JSK wynosi 40,6 km31.

Od 2008 roku w Zagłębiu Miedziowym funkcjonuje spółka Pol-Miedź Trans 
Linie Kolejowe (PMT), która została wydzielona ze struktury spółki Pol-Miedź 

27	 	www.cargotor.com	(30.21.2020.)
28	 	www.ctl.pl	(04.10.2020.)
29	 	www.kotlarnia.com.pl	(30.12.2020.)
30	 	www.infrasilesia.pl	(30.12.2020.)
31	 	www.jsk.pl	(25.01.2021.)
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Trans. PMT pełni funkcję zarządcy infrastruktury kolejowej na 40,6 km linii ko-
lejowych pozostający własnością KGHM Polska Miedź S.A., a dodatkowo była 
też zarządcą linii 427 Mścice – Mielno Koszalińskie (5,2 km), będącą własnością 
władz samorządowych Koszalina 32.

Utworzona w 2010 roku spółka Euroterminal Sławków eksploatująca terminal 
logistyczno-przeładunkowy w końcowym punkcie Linii Hutniczej Szerokotorowej 
jest zarządcą linii kolejowej normalnotorowej nr 665 o długości 5,5 km łączącej 
stacje Sosnowiec Maczki ze stacją Sosnowiec Euroterminal oraz odcinka 4,5 km 
linii szerokotorowej.

Od 2008 roku zarządcą odcinka linii kolejowej Świnoujście Centrum – 
Granica Państwa o długości 1,4 km jest spółka UBB Polska. Jest to podmiot 
zależny niemieckiego przedsiębiorstwa kolejowego Usedomer Bäderbahn (UBB), 
wykonującego przewozy pasażerskie po niemieckiej stronie wyspy Uznam.

W minionych latach władze samorządowe Województwa Dolnośląskiego prze-
jęły od Skarbu Państwa własność kilku odcinków linii kolejowych, w większości 
z zawieszonymi przewozami, w celu ich eksploatacji. Do zarządzania tymi liniami 
(oraz drogami) utworzono wewnętrzną jednostkę organizacyjną urzędu marszał-
kowskiego, której pełna nazwa brzmi: Województwo Dolnośląskie Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). Łączna długość odcinków linii kole-
jowych w zarządzie DSDiK wynosiła w 2020 r. 37,6 km. Samorząd Województwa 
Pomorskiego przy wsparciu funduszy unijnych wybudował i oddał do eksploatacji 
w 2015 roku nową linię kolejową oznaczoną numerem 248 o długości 18,3 km 
Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa. Zarządcą tej linii jest spółka samorządowa 
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. (PKM)

4.3. Operatorzy przewozów pasażerskich

W okresie pierwszych 15 lat transformacji systemowej w Polsce, licząc od 1990 
roku cały pasażerski transport kolejowy był realizowany w przedsiębiorstwie PKP, 
z tym że od momentu utworzenia Grupy PKP w 2001 roku wykonawcami tychże 
przewozów były wyodrębnione spółki: PKP Intercity, PKP Przewozy Regionalne, 
PKP SKM w Trójmieście oraz WKD. Przedsiębiorstwo PKP oraz Grupa PKP 
w pierwszych latach swojego funkcjonowania były faktycznymi sektorowymi mo-
nopolistami w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego33. Dopiero w latach 
2004 – 2005 pojawili się na rynku nowi operatorzy kolejowych przewozów pasa-
żerskich i z czasem ich liczba wrosła. W lipcu 2004 roku została utworzona spółka 

32	 	www.pmtrans.pl	(20.01.2021.)
33	 	W	pierwszych	latach	transformacji	monopol	PKP	próbowano	wprawdzie	złamać,	ale	próba	ta	zakończyła	

się	niepowodzeniem.	W	1991	r.	z	inicjatywy	władz	województwa	lubuskiego	utworzono	pierwszą	w	Polsce	
kolej	lokalną	pod	nazwą	„Lubuska	Kolej	Regionalna”	(LKR),	która	w	okresie	maj	1993	-	luty	1994	wyko-
nywała	kolejowe	przewozy	pasażerskie	w	województwie	lubuskim	(głównie	na	liniach,	które	PKP	plano-
wały	zamknąć).	Jednakże	ze	względu	brak	właściwych	regulacji	prawnych	dla	podmiotów	prowadzących	
działalność	kolejową	poza	ówczesnymi	PKP	oraz	trudności	z	dofinansowaniem	deficytowych	przewozów	
pasażerskich	spółka	została	zmuszona	do	zawieszenia	działalności	przewozowej	a	w	końcu	1997	r.	została	
zlikwidowana.
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„Koleje Mazowieckie – KM”, w której 51% udziałów objęło Województwo Mazo-
wieckie a 49% spółka PKP Przewozy Regionalne. Koleje Mazowieckie rozpoczęły 
działalność przewozową 1 stycznia 2005 roku dzierżawiąc wyodrębniony ze spółki 
PKP Przewozy Regionalne Zakład Mazowiecki tej spółki. W 2007 roku Zakład 
Mazowiecki został sprzedany spółce KM, natomiast na początku 2008 r. samorząd 
Województwa Mazowieckiego odkupił od spółki PKP Przewozy Regionalne pozo-
stałe 49% udziałów w spółce KM, stając się jej 100% właścicielem. Równolegle do 
Kolei Mazowieckich powstawała spółka kolejowa pod nazwą „Szybka Kolej Miej-
ska, sp. z o.o., Warszawa”. Właścicielem 100% udziałów w tej spółce prowadzącej 
działalność przewozową od 2005 roku jest miasto Warszawa. W 2007 roku dzięki 
wygranemu przetargowi na obsługę ok. 40% pasażerskich linii kolejowych w Wo-
jewództwie Kujawsko-Pomorskim pojawił się pierwszy na polskim rynku pry-
watny kolejowy przewoźnik pasażerski, którym była spółka międzynarodowego 
holdingu Arriva PCC. Spółka ta była wówczas joint - venture z polsko-niemiecką 
spółką kolejową PCC Rail, jednakże w 2010 roku została przejęta przez niemiec-
kie koleje państwowe Deutsche Bahn AG i w ten sposób została upaństwowiona. 
Obecnie spółka działa pod nazwą Arriva PL34.

W latach 2008 – 2014 zostało utworzonych pięć kolejowych spółek samorzą-
dowych realizujących przewozy pasażerskie w regionach. W grudniu 2008 roku 
podjęła działalność spółka „Koleje Dolnośląskie” (KD), która początkowo pro-
wadziła działalność przewozową w niewielkim zakresie, ale w kolejnych latach 
przejęła wszystkie przewozy na liniach niezelektryfikowanych w Województwie 
Dolnośląskim oraz część przewozów na liniach zelektryfikowanych.35 W 2010 
roku została utworzona spółka „Koleje Śląskie”36 (KŚ), która początkowo pro-
wadziła niewielką działalność (2011 r.). W czerwcu 2012 roku Województwo 
Śląskie wypowiedziało umowę ze spółką Przewozy Regionalne i podjęło decyzję 
o przejęciu całości przewozów regionalnych w województwie przez własną spółkę 
KŚ od grudnia 2012 roku. W 2010 roku podjęły działalność „Koleje Wielko-
polskie” (KW). Spółka ta przejęła wszystkie przewozy regionalne na liniach nie-
zelektryfikowanych w Wielkopolsce, a także, po zakupie 22 pociągów zespolo-
nych „Elf ”, dużą część przewozów na liniach zelektryfikowanych.37 Od 2010 roku 
funkcjonuje spółka samorządu Województwa Łódzkiego pod nazwą „Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna” (ŁKA).38 W 2014 roku podjęła działalność spółka „Koleje Mało-
polskie” utworzona przez Samorząd Województwa Małopolskiego, która w pierw-
szym etapie swojego rozwoju przejęła przewozy pasażerskie na podkrakowskich 
liniach kolejowych.39 

34	 	www.arriva.pl	(07.04.2021.)
35	 	www.kolejedolnoslaskie.pl	(07.04.2021.)
36	 	www.kolejeslaskie.com	(07.04.2021.)
37	 	www.koleje-wielkopolskie.com.pl	(07.04.2021.)
38	 	www.lka.lodzkie.pl	(07.04.2021.)
39	 	www.malopolskiekoleje.pl	(07.04.2021.)
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W wyniku zmian w strukturze podmiotowej w 2020 r. działalność przewozową 
na polskim rynku prowadziło lub mogło prowadzić 17 kolejowych przewoźników 
pasażerskich.

4.4. Operatorzy przewozów towarowych 

Pierwsze symptomy demonopolizacji rynku kolejowych przewozów towaro-
wych pojawiły się w latach 1998 – 2002, kiedy to wydano ponad 20 koncesji 
na wykonywanie tego rodzaju przewozów, chociaż adresaci tych koncesji nie po-
dejmowali wówczas działalności przewozowej na większą skalę. Po zastąpieniu 
koncesji licencjami, które są łagodniejszą formą reglamentacji dostępu do rynku, 
w 2003 roku nastąpił rzeczywisty rozwój struktury podmiotowej na rynku kole-
jowych przewozów towarowych. Już w latach 2003 – 2004 Prezes Urzędu Trans-
portu Kolejowego wydał ogółem 45 licencji na przewozy kolejowe, z których 31 
dotyczyło przewozów towarowych, przy czym 18 licencjonowanych operatorów 
przewozów towarowych spoza Grupy PKP posiadało również licencję na udostęp-
nianie pojazdów trakcyjnych40. Nowi przewoźnicy kolejowi w sektorze towaro-
wym wywodzili się zarówno z funkcjonującego sektora spedycyjno-logistycznego, 
jak też z kolei piaskowych przemysłu węglowego, a także z kolei zakładowych 
największych spółek Skarbu Państwa. Powstała też grupa drobnych operatorów 
reprezentujących zróżnicowane branże, dla których możliwość wykonywania kole-
jowych przewozów towarowych jest uzupełnieniem oferty z zakresu podstawowej 
działalności.

Reprezentatywnym przykładem przewoźników utworzonych przez podmioty 
z sektora spedycyjno-logistycznego, funkcjonujące na polskim rynku spedycyj-
nym już od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia jest spółka CTL Logistics 
(do 2004 roku Chem Trans Logistics), która początkowo prowadziła działalność 
w dziedzinie spedycji kolejowej – głównie materiałów chemicznych, a następnie 
po przejęciu jednej z kolei górniczych utworzyła spółkę CTL Rail. Z biegiem lat 
powstała grupa kapitałowa o charakterze holdingu pod egidą spółki wiodącej CTL 
Logistics.

Dla wyodrębnionych lokalnych operatorów kolejowych przewozów towaro-
wych z przemysłu wydobywczego możliwą opcją rozwojową było ich przejmowa-
nie przez inwestorów strategicznych z sektora spedycyjno-logistycznego. Jednym 
z głównych tego rodzaju inwestorów były niemieckie koleje państwowe Deutsche 
Bahn A.G. (koncern DB), które przejęły w drugiej połowie 2009 roku przewoźni-
ka prywatnego PCC Rail S.A. a ten uprzednio sam przejął jedną z byłych kolei za-
kładowych wywodzących się z Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Prze-
mysłu Węglowego w Katowicach. Z tego przedsiębiorstwa wyodrębniono spółkę 
Kopalnia Piasku Szczakowa S.A., którą następnie sprzedano niemieckiej spółce 
PCC A.G. Nowy właściciel zmienił nazwę spółki na PCC Rail Szczakowa S.A. 

40	 	J.	Engelhardt,	Central	and	Eastern	Europe.	Poland,	w:	Reforming	Railways.	Learning	from	Experience,	
Eurailpress,	Bruxelles	2011,	s.	157	–	158.



124 Engelhardt J.

a później na PCC Rail S.A. Jeszcze przed transakcją przejęcia przez Deutsche Bahn 
A.G spółka PCC Rail S.A. przejęła inne spółki z polskiego rynku takie jak między 
innymi Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. 
w Rybniku, Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding S.A. (PTK Hol-
ding) w Zabrzu, które wcześniej przejęło Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego 
i Gospodarki Kamieniem S.A. z siedzibą w tym mieście, PCC Spedkol, Drobnica-
-Port Szczecin oraz Arriva PCC.

Odrębną grupę licencjonowanych operatorów przewozów towarowych stano-
wili przewoźnicy utworzeni na bazie zakładów transportu kolejowego dużych pań-
stwowych ugrupowań gospodarczych z branży paliwowej, hutniczej i chemicznej 
jak na przykład spółki ORLEN KolTrans, Lotos Kolej, Pol-Miedź Trans, CIECH 
Cargo, Grupa Azoty „KOLTAR”. Są to operatorzy przewożący ładunki na duże 
odległości, jakkolwiek ładunki te są dość jednorodne (paliwa płynne, wyroby hut-
nicze, chemikalia). Tego rodzaju spółki w ograniczonym stopniu konkurują na 
otwartym rynku, ponieważ wykonują przewozy w zdecydowanej większości na 
rzecz swoich właścicieli, a przewożony przez nie tonaż nie jest przedmiotem kon-
kurencyjnego pozyskiwania ofert przewozowych przez innych uczestników rynku.

W 2020 roku funkcjonowało lub mogło funkcjonować 84 operatorów kole-
jowych przewozów towarowych, reprezentujących w większości kapitał polski, 
jednakże przy zauważalnym udziale kapitału zagranicznego. Oprócz niemieckich 
kolei państwowych Deutsche Bahn AG, na rynku polskim były obecne również 
francuskie koleje państwowe SNCF,41 czeskie koleje państwowe CD42 a także ame-
rykański koncern kolejowy Genesee & Wyoming43.

Największym przewoźnikiem na rynku kolejowych przewozów towarowych 
pozostawała w 2020 roku spółka PKP Cargo S.A. wchodząca w skład Grupy PKP. 
Spółka ta od 2003 roku stopniowo traciła swój udział w rynku na skutek libera-
lizacji i rosnącej z biegiem lat liczby bezpośrednich konkurentów przejmujących 
częściowo jej przewozy. Z biegiem lat, w miarę tworzenia oraz przejmowania róż-
nych spółek PKP Cargo S.A. przekształciła się w grupę kapitałową składającą się 
z wielu spółek. Z rodzajowego punktu widzenia są to spółki eksploatujące ter-
minale przeładunkowe i logistyczne (Małaszewicze, Medyka-Żurawica, Braniewo, 
Warszawa), zajmujące się utrzymaniem i naprawami taboru, zarządzaniem infra-
strukturą kolejową i obsługą bocznic oraz usługami spedycyjnymi. Po wejściu na 
giełdę w końcu 2013 roku, począwszy od następnego roku, spółka PKP Cargo 
S.A. dążyła do umocnienia się na rynku między innymi w drodze przejmowania 
innych spółek krajowych i zagranicznych. W 2015 roku przejęła działające od 
1990 roku Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans, które wcześniej współtwo-
rzyła zmieniając jego nazwę na PKP CARGO CONNECT i łącząc je ze spółką 
zależną Cargosped44. Po kilku próbach akwizycji krajowych, które nie doszły do 

41	 	Koleje	francuskie	są	reprezentowane	przez	spółkę	Captrain	Polska,	która	należy	do	Captrain	Deutschland,	
spółki	będącej	własnością	SNCF.	Spółka	ta	do	2014	r.	nosiła	nazwę	ITL	Polska.

42	 	Koleje	czeskie	są	reprezentowane	przez	spółkę	CD	Cargo	Poland.
43	 	Koncern	jest	właścicielem	spółki	Freightliner	PL.
44  www.pkpcc.pl	(12.04.2021.)
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skutku w maju 2015 roku spółka PKP Cargo S.A. przejęła czeskiego przewoźnika 
prywatnego Advanced World Transport AWT wraz z grupą jego spółek zależnych, 
co kwestionowała ówczesna opozycja45.

Na polskim rynku kolejowych przewozów towarowych od wielu lat funkcjonu-
ją dwie spółki o specyficznym profilu działalności, które są właścicielami specjali-
zowanych wagonów towarowych. Pierwsza z nich to spółka CEMET, posiadająca 
licencję przewoźnika kolejowego, która wywodzi się z państwowego Przedsię-
biorstwa Transportu i Spedycji Cementu Luzem, przekształconego na początku 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w spółkę Skarbu Państwa pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne CEMET S.A. z siedzibą w Warszawie, 
a następnie w 2001 roku sprywatyzowana46. Spółka specjalizuje się w świadczeniu 
usług logistycznych i organizacji transportu kolejowego materiałów sypkich dla 
przemysłu cementowego, wapienniczego oraz energetycznego w kraju i za gra-
nicą. Posiada największą w Polsce flotę ok. 3 tys. specjalistycznych wagonów do 
przewozu i magazynowania materiałów sypkich. Drugą spółką wyróżniającą się na 
polskim rynku kolejowym jest GATX należąca do jednego z największych na świe-
cie amerykańskiego leasingodawcy wagonów kolejowych GATX Corporation47. 
W ramach polskich procesów prywatyzacyjnych w okresie transformacji syste-
mowej spółka ta w 2003 roku przejęła własność działającej w ramach zakładów 
petrochemicznych w Płocku państwowej Dyrekcji Eksploatacji Cystern (DEC) 
posiadającej kilkanaście tysięcy cystern do przewozu ropy naftowej i produktów 
pochodnych i włączyła ją do wcześniej przejętej niemieckiej Kesselwagen Vermiet-
gesellschaft mbH (KVG). W 2006 roku GATX Corporation przeprowadził kon-
solidację swoich europejskich spółek i oferuje usługi w ramach spółki GATX Rail 
Europe. Spółka nie ma licencji przewoźnika kolejowego i zajmuje się wynajmem, 
dzierżawą, leasingowaniem i utrzymaniem różnego typu specjalistycznych wa-
gonów towarowych takich jak cysterny do produktów naftowych, chemicznych, 
gazów skroplonych, kontenery ISO-Tank, a także wagonów platformowych, do 
produktów sypkich i sproszkowanych, intermodalnych oraz specjalizowanych wę-
glarek. W Polsce przejęła ZNTK Ostróda i utworzyła spółkę utrzymaniową wa-
gonów pod nazwą Wagon Service Ostróda (WSO).

4.5. Producenci taboru kolejowego, dostawcy wyrobów i usług infrastruktury 
kolejowej

Producenci taboru kolejowego oraz dostawcy wyrobów i usług infrastruktury, 
podobnie jak przedsiębiorstwa świadczące usługi remontowe na rzecz przedsię-
biorstw kolejowych oraz wszelkie inne przedsiębiorstwa produkujące lub świad-
czące usługi na potrzeby sektora kolejowego są uczestnikami rynku kolejowego, 
pomimo że nie świadczą bezpośrednio usług przewozowych. Pierwsza dekada pol-
skiej transformacji systemowej licząc od 1990 roku była szczególnie trudna dla 

45	 	Zob.	PKP	Cargo	sfinalizowało	przejęcie	AWT	–	www.rynek-kolejowy.pl	(28.05.2015.)
46	 	www.cemet.pl	(09.04.2021.)
47	 	www.gatx.eu/pl	(09.04.2021.)



126 Engelhardt J.

wszelkich dostawców produktów i usług sektora kolejowego, ponieważ ówczesne 
przedsiębiorstwo państwowe PKP monopolizujące działalność kolejową, nie miało 
możliwości finansowych lokowania zamówień inwestycyjnych oraz zaopatrzenio-
wo-usługowych kierowanych do podmiotów zewnętrznych na poziomie zapew-
niającym ich normalne funkcjonowanie i samo podlegało głębokim przemianom 
restrukturyzacyjnym.

Z biegiem lat, po różnego rodzaju przekształceniach własnościowych ukształ-
tował się polski rynek producentów taboru kolejowego, który tworzą (2020 rok): 
Fabryka Pojazdów Szynowych (FPS), Alstom Konstal S.A., NEWAG Nowy Sącz, 
PESA Bydgoszcz, Fabryka Wagonów „Świdnica” S.A. Stadler Polska oraz kilka 
innych podmiotów.

Z kolei w grupie dostawców podstawowych wyrobów i urządzeń infrastruktury 
kolejowej można wymienić między innymi takie przedsiębiorstwa jak: ArcelorMit-
tal Poland, Grupa KZN Bieżanów, Grupa TRACK TEC, Alstom, Zakłady Auto-
matyki Kolejowej KOMBUD S.A., Thales Polska, Siemens Polska.

Rynek kolejowy nie może normalnie funkcjonować bez uczestnictwa w nim 
przedsiębiorstw budownictwa kolejowego. Na rynku tym funkcjonowały utwo-
rzone w ramach przekształceń PKP w 2001 roku spółki utrzymania infrastruk-
tury kolejowej, z których cztery zostały w 2007 roku przejęte przez PLK S.A. 
a z innych utworzono Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, w późniejszych 
latach postawione w stan upadłości. Tego rodzaju spółki, z potencjałem ukierun-
kowanym głównie na prace utrzymaniowo-remontowe, a w mniejszym stopniu na 
modernizacyjne, nie mogły jednak zapewniać rosnącego zapotrzebowania i popytu 
zgłaszanego przez zarządcę infrastruktury kolejowej, a później również przez za-
rządcę dworców kolejowych oraz przez innych dysponentów infrastruktury usłu-
gowej na kompleksowe usługi budowlane w całym sektorze kolejowym. Rynek 
budownictwa kolejowego zaczął stopniowo odradzać się od 2000 roku, a bardziej 
intensywnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy to w sektorze kolejo-
wym pojawiły się większe inwestycje infrastrukturalne. Na rynku tym pojawili się 
nowi oferenci rekrutujący się z sektora prywatnego krajowego i zagranicznego. 
Jednym z najdłużej funkcjonującym na rynku budownictwa kolejowego przed-
siębiorstwem z prywatnym kapitałem krajowym jest TORPOL S.A. Z innych 
uczestników rynku budownictwa kolejowego można wymienić między innymi 
takie podmioty jak: Grupa ZUE S.A., Grupa NDI, Budimex Kolejnictwo S.A., 
PORR Polska Construction S.A., STRABAG, SKANSKA.
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KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ 

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Jan Gertz
dr inż., prof. PK, Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, email: jgertz@pk.edu.pl

Streszczenie. W artykule przedstawiono rys historyczny oraz podstawowe informacje dotyczą-
ce kształcenia na kierunku „transport” na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 
Krótko opisano profil dyplomowania „transport kolejowy” na studiach I stopnia (inżynierskich). 
Szczegółowo przedstawiono aktualnie obowiązujący plan studiów na specjalności „transport kole-
jowy” na studiach II stopnia (magisterskich). Jako przykład bazy dydaktycznej wykorzystywanej 
w kształceniu na omawianej specjalności wskazano Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego 
stworzone od podstaw na Wydziale.

Słowa kluczowe: plan studiów, kierunek „transport”, specjalność „transport kolejowy”, baza 
dydaktyczna

1. Wprowadzenie

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (WIL PK) od wielu lat 
kształci kadry inżynierów i magistrów inżynierów na kierunkach i specjalnościach, 
których absolwenci podejmują pracę w szeroko rozumianej branży kolejowej. Na 
kierunku „budownictwo” dotyczy to w szczególności obszaru dróg szynowych, 
w ramach kierunku „transport” od kilku lat prowadzone są studia pierwszego 
i drugiego stopnia w zakresie transportu kolejowego. W ostatnich latach nastąpiły 
istotne zmiany w planach i programach studiów obowiązujących Wydziale Inży-
nierii Lądowej.

Celem niniejszej publikacji jest omówienie profilu dyplomowania „transport 
kolejowy” uruchomionego w 2014 roku na studiach I stopnia (inżynierskich) oraz 
przedstawienie planu studiów obowiązującego na nowo utworzonej w 2017 roku 
specjalności „transport kolejowy” na studiach II stopnia (magisterskich). Autor był 
jednym z głównych inicjatorów utworzenia tej specjalności oraz – na podstawie 
wieloletnich doświadczeń dydaktycznych – uczestniczył w tworzeniu omawianych 
planów i programów studiów.
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2. Ogólna charakterystyka kierunku „transport” prowadzonego na WIL 
PK

Studia na kierunku „transport” (jednolite, magisterskie) zostały uruchomione 
na Politechnice w roku akademickim 1974/75 na ówczesnym Wydziale Budow-
nictwa Lądowego. W wyniku pierwszej rekrutacji uruchomiono jedną grupę dzie-
kańską o specjalności „technika i organizacja transportu kolejowego”. We wrze-
śniu 1975 roku powołano do życia Wydział Transportu, w skład którego weszły 
dwa Instytuty przeniesione z Wydziału Mechanicznego (Instytut Pojazdów Szy-
nowych oraz Instytut Elektrotechniki i Elektroniki), a także nowo utworzony In-
stytut Organizacji i Techniki Transportu Kolejowego. W kolejnej rekrutacji studia 
na kierunku „transport” rozpoczęły trzy grupy dziekańskie: dwie o specjalności 
„technika i organizacja ruchu kolejowego” oraz jedna o specjalności „sterowanie 
ruchem kolejowym”. Autor niniejszego tekstu miał przyjemność być jednym ze 
studentów tego rocznika, studia ukończył w marcu 1980 roku i 1 maja tego same-
go roku rozpoczął pracę jako asystent stażysta we wspomnianym wyżej Instytucie 
Organizacji i Techniki Transportu Kolejowego (T-1).

We wrześniu 1988 roku Wydział Transportu został przemianowany na Wydział 
Inżynierii Transportowej i Elektrycznej. W strukturze tego wydziału funkcjonował 
Samodzielny Zakład Dydaktyczno-Naukowy Organizacji Transportu Kolejowego 
(T-1), w którym autor – jako adiunkt - pełnił od 1 października 1990 roku funkcję 
pełnomocnika kierownika Zakładu do spraw dydaktycznych oraz sekretarza Ko-
misji Egzaminu Dyplomowego dla specjalności „organizacja i technika transportu 
kolejowego”.

W 1991 roku Wydział Inżynierii Transportowej i Elektrycznej został prze-
kształcony w Wydział Inżynierii Elektrycznej, a prowadzone na nim studia na 
kierunku „transport” w zakresie organizacji i technologii transportu kolejowego 
zostały przeniesione (a w zasadzie powróciły) na Wydział Inżynierii Lądowej. Opie-
kę dydaktyczną nad tym kierunkiem przejął w całości ówczesny Instytut Inżynierii 
Drogowej i Kolejowej (L-2), w skład którego wchodziły trzy Katedry/Zakłady:

1) Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu (L-21),
2) Dróg Kolejowych (L-22) oraz
3) Systemów Komunikacyjnych (L-23).
„Przenosiny” dotyczyły również pracowników Samodzielnego Zespołu (T-1), 

z których większość (z dniem 1 października 1994 roku) trafiła do Katedry Syste-
mów Komunikacyjnych. Autor niniejszej publikacji został natomiast przeniesiony 
do Zakładu Dróg Kolejowych, przemianowanego później na Katedrę Infrastruk-
tury Transportu Szynowego i Lotniczego. W ramach jednolitych studiów magi-
sterskich na kierunku „transport” Instytut promował kolejne roczniki absolwen-
tów dyplomowanych przez wyżej wymienione Katedry/Zakłady.

W latach 2002-2017 (przez pełne cztery kadencje) autor pełnił obowiązki za-
stępcy dyrektora Instytutu L-2 do spraw dydaktyki i w związku z tym czynnie 
uczestniczył w opracowywaniu nowych planów i programów studiów dwustop-
niowych na kierunkach „budownictwo” oraz „transport”. Również, jako członek 
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Rady Wydziału (do 30 września 2019 roku) uczestniczył m. in. w pracach wy-
działowej Komisji ds. dydaktyki oraz wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia. 
Autor obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora Uczelni w Katedrze Dróg, 
Kolei i Inżynierii Ruchu (L-5) i prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz prace dyplomo-
we, głównie na kierunku „transport”. Obowiązkami autora jest również opieka 
dydaktyczna nad profilem dyplomowania „transport kolejowy” na studiach inży-
nierskich oraz nad specjalnością „transport kolejowy” na studiach magisterskich.

Studia na kierunku „transport” – podobnie jak na niemal wszystkich kierun-
kach technicznych – realizowane są obecnie w formule dwustopniowej:

1) studia pierwszego stopnia (inżynierskie) realizowane przez siedem seme-
strów w trybie stacjonarnym albo przez osiem semestrów w trybie niesta-
cjonarnym, według wspólnego planu i programu, który w ostatnich dwóch 
semestrach umożliwia wyodrębnienie tzw. profili (bloków) dyplomowania;

2) studia drugiego stopnia (magisterskie) trwające odpowiednio trzy semestry 
w trybie stacjonarnym albo cztery semestry w trybie niestacjonarnym, re-
alizowane częściowo według wspólnego programu dla kierunku, częściowo 
zaś w ramach przedmiotów specjalnościowych.

3. Profil dyplomowania „transport kolejowy” na studiach I stopnia

Studenci kierunku „transport” mają możliwość wyboru jednego z przygoto-
wanych przez jednostki dyplomujące tzw. „profili dyplomowania”, wśród których 
w roku akademickim 2013/14 Instytut L-2 zaoferował po raz pierwszy profil pod 
nazwą „transport kolejowy”. Definiując specyfikę profilu ustalono, że dyplomant 
zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie inżynierii transportu kolejo-
wego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania infrastrukturą. Dane dotyczące 
przedmiotów wybieralnych oferowanych na tym profilu zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie przedmiotów wybieralnych na profilu dyplomowania „transport kolejowy”
Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Wymiar godzin Uwagi
1. Transport kolejowy w Polsce i na świecie 6 (letni) 15 W zaliczenie

2. Technika i organizacja ruchu kolejowego
6 30 W + 15 P zaliczenie
7 (zimowy) 15 W + 15 P + 15 L egzamin

3. Utrzymanie infrastruktury kolejowej 7 20 W + 10 P zaliczenie
4. Koleje dużych prędkości 7 15 W zaliczenie
5. Seminarium dyplomowe 7 30 S zaliczenie
6. Praktyka zawodowa po sem. 6 4 tygodnie zaliczenie
7. Przygotowanie pracy dyplomowej 7

Źródło: opracowanie własne

Pierwsza grupa absolwentów studiów inżynierskich (18 osób) ukończyła studia 
na tym profilu w lutym 2015 roku. W tabeli 2 przedstawiono wybrane dane do-
tyczące wszystkich roczników studiujących na tym profilu do chwili obecnej. Jak 
wynika z zestawienia, studia inżynierskie na profilu „transport kolejowy” ukończy-



130 Gertz J.

ły dotychczas 83 osoby, a 15 osób przygotowuje się obecnie do egzaminów dyplo-
mowych zaplanowanych na koniec stycznia 2022 roku. Zdecydowana większość 
absolwentów kontynuowała lub kontynuuje naukę na studiach II stopnia.

Tab. 2. Studenci studiów I stopnia na profilu dyplomowania „transport kolejowy” w poszczególnych 
latach

Lp.
Okres studiów na profilu Liczba 

studentów Uwagi
od do

1. luty 2014 styczeń 2015 18 wycieczka dydaktyczna do Sosnowca
2. luty 2015 styczeń 2016 16 wycieczka dydaktyczna do Warszawy
3. luty 2017 styczeń 2018 15 wycieczka na budowę LK 91
4. luty 2018 styczeń 2019 10 wycieczka dydaktyczna do Wrocławia
5. luty 2019 styczeń 2020 13 praktyki zawodowe w ZLK w Krakowie
6. luty 2020 styczeń 2021 11 praktyki w LIRK PK (pandemia!)
7. luty 2021 styczeń 2022 15 praktyki zawodowe w ZLK w Krakowie

Źródło: opracowanie własne

4. Specjalność „transport kolejowy” na studiach II stopnia

Zainteresowani transportem kolejowym absolwenci studiów I stopnia kierun-
ku „transport” (oraz kierunków pokrewnych) nie mogli niestety kontynuować stu-
diów (drugiego stopnia) na WIL PK i albo wybierali inną specjalność, albo inną 
uczelnię (np. Politechnikę Warszawską). Autor, mobilizowany przez studentów 
i absolwentów, podjął intensywne starania w celu poszerzenia oferty dydaktycznej 
WIL o nową specjalność „transport kolejowy”. W tym celu w Instytucie Inżynie-
rii Drogowej i Kolejowej został opracowany projekt planu i programu studiów 
oraz sylabusy nowych, proponowanych dla tej specjalności przedmiotów. Podstawę 
konstrukcji tego planu stanowiła w szczególności dyrektywa [1].

Projekt ten – po wielu perturbacjach - został ostatecznie zaakceptowany przez 
Radę Wydziału i w roku akademickim 2016/17 pojawiła się po raz pierwszy oferta 
studiowania na tej specjalności – wyłącznie na studiach stacjonarnych. W wyniku 
rekrutacji przeprowadzonej w styczniu 2017 roku studia drugiego stopnia na tej 
specjalności podjęło 15 osób, w tym większość stanowili inżynierowie po „kolejo-
wym” profilu dyplomowania. Jako ciekawostkę warto odnotować, że jeden z ab-
solwentów pierwszego rocznika studiów I stopnia na kolejowym profilu, który po 
jego ukończeniu podjął pracę na kolei, postanowił poczekać na możliwość konty-
nuowania studiów II stopnia na omawianej specjalności w Krakowie i był w gronie 
pierwszych 15 studentów i absolwentów studiów magisterskich.

Sylwetka absolwenta została sformułowana jak następuje:
•	 Absolwent specjalności „transport kolejowy” zdobywa rozległą wiedzę 

i umiejętności z zakresu planowania i eksploatacji infrastruktury kolejowej 
oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem budowy i utrzymania dróg kolejowych, techniki 
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i organizacji ruchu kolejowego, budowy i eksploatacji pojazdów szynowych 
oraz sterowania ruchem kolejowym.

•	 Istotnym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności technicznych są elementy 
prawa, polityki transportowej, ekonomiki i marketingu.

•	 W wyniku bardzo dobrego wykształcenia w zakresie transportu kolejowe-
go, absolwenci są przygotowani do pracy zarówno u zarządców infrastruk-
tury kolejowej (na przykład w sekcjach eksploatacji PKP Polski Linie Kole-
jowe S.A.) jak i u kolejowych przewoźników pasażerskich i towarowych. Ich 
umiejętności będą przydatne w specjalistycznych jednostkach administracji 
rządowej i samorządowej nadzorującej i organizującej przewozy kolejowe, 
takich jak Urząd Transportu Kolejowego oraz Urzędy Marszałkowskie.

Plan studiów II stopnia na specjalności „transport kolejowy”, obowiązujący 
od roku akademickiego 2016/17 został ostatnio (w ramach weryfikowania i po-
rządkowania wszystkich planów i programów studiów prowadzonych na Wydzia-
le Inżynierii Lądowej PK) zmodyfikowany. Opracowano nowy plan studiów dla 
wszystkich specjalności oferowanych aktualnie na kierunku „transport” – zarów-
no na studiach stacjonarnych, jak i na studiach niestacjonarnych. Nowy, obowią-
zujący obecnie plan studiów stacjonarnych dla specjalności „transport kolejowy” 
przedstawia tab. 3.

Pierwsza grupa absolwentów studiów magisterskich (12 osób) ukończyła 
studia na specjalności „transport kolejowy” we wrześniu 2018 roku. W tabeli 4 
przedstawiono wybrane dane dotyczące wszystkich roczników studiujących na 
tej specjalności do chwili obecnej. Jak wynika z zestawienia studia magisterskie 
na specjalności „transport kolejowy” ukończyło dotychczas 50 osób, a kolejne 13 
osób studiuje obecnie na drugim semestrze – planowy termin ukończenia przez 
nich studiów magisterskich to koniec września 2022 roku. Warto podkreślić, że 
zdecydowana większość absolwentów znajduje (często jeszcze w czasie studiów) 
zatrudnienie w podmiotach bezpośrednio związanych z kolejnictwem.

Tabela 4. Studenci studiów II stopnia na specjalności „transport kolejowy” w poszczególnych latach

Lp.
Okres studiów na specjalności Liczba 

studentów Uwagi
od do

1. luty 2017 wrzesień 2018 12 wycieczka dydaktyczna do Wrocławia
2. luty 2018 wrzesień 2019 14 oficjalne otwarcie LIRK PK
3. luty 2019 wrzesień 2020 15 wycieczka dydaktyczna do Lwowa
4. luty 2020 wrzesień 2021 9 pandemia – głównie zajęcia zdalne
5. luty 2021 wrzesień 2022 13 nowy plan i program studiów (Tab. 3)

Źródło: opracowanie własne

5. Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego jako element bazy dy-
daktycznej dla profilu dyplomowania oraz specjalności „transport 
kolejowy”

 
Bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu kolejowego wymaga przygotowania 

i doskonalenia określonych kadr specjalistów. Oprócz wiadomości teoretycznych, 
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konieczne jest solidne przygotowanie praktyczne. Temu celowi mogą służyć odpo-
wiednio wyposażone pracownie laboratoryjne, umożliwiające praktyczne zapozna-
nie się z pracą posterunków technicznych na posterunkach ruchu.

Stworzone od podstaw na Wydziale Inżynierii Lądowej PK Laboratorium In-
żynierii Ruchu Kolejowego (LIRK) było wielokrotnie prezentowane na konferen-
cjach naukowo-technicznych oraz w publikacjach. Ogólną koncepcję laboratorium 
jej autor opisał w publikacji [2]. Uruchamiane laboratorium zostało z zaintereso-
waniem odnotowane na seminarium OSŻD poświęconym przygotowaniu kadr dla 
kolei [3]. Obszerną charakterystykę LIRK zawarto w opracowaniu UTK [5]. Za 
utworzenie tego laboratorium Politechnika Krakowska otrzymała w 2018 roku 
wyróżnienie w trzeciej edycji Konkursu „Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie 
Kolejowym”, organizowanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Oficjalne otwarcie LIRK PK nastąpiło 22 stycznia 2019 roku i odbiło się szero-
kim echem w prasie, radiu i telewizji. Trwają przygotowania do rozbudowy – we 
współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – pracowni laboratoryjnej oraz 
wykorzystania jej nie tylko do zajęć dydaktycznych dla studentów, lecz także do 
prowadzenia szkoleń w ramach doskonalenia kadr kolejowych.

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest poznanie procedur związanych z bezpiecz-
nym i sprawnym prowadzeniem ruchu kolejowego oraz efektywnym zarządza-
niem sytuacją ruchową na sieci kolejowej. Pracownia wykorzystywana jest obecnie 
do prowadzenia wybranych zajęć dla studentów kierunku „transport” (głównie 
profilu dyplomowania „transport kolejowy” na studiach I stopnia oraz specjalności 
„transport kolejowy” na studiach II stopnia), a także na kierunku „budownictwo” 
na specjalności „drogi kolejowe”. Dotyczy to w szczególności przedmiotów za-
wierających treści z zakresu techniki i organizacji ruchu oraz urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym. Przykładowe scenariusze zajęć dydaktycznych zostały przed-
stawione w publikacji [4].

6. Podsumowanie

Uruchomienie w ostatnich latach, najpierw: profilu dyplomowania „transport 
kolejowy” na studiach inżynierskich, a następnie: specjalności „transport kolejo-
wy” na studiach magisterskich na prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądo-
wej Politechniki Krakowskiej kierunku „transport”, w istotny sposób wpłynęło 
na rozszerzenie oferty dydaktycznej oraz poprawę jakości kształcenia. Stworzone 
plany i programy studiów, nowoczesne laboratorium (LIRK) oraz kontynuowana 
współpraca z otoczeniem (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Urząd Transportu Ko-
lejowego) stanowią o ważnej pozycji WIL PK w procesie kształcenia i doskonalenia 
kadr dla szeroko rozumianego kolejnictwa. Warto to podkreślić obecnie, w ogło-
szonym przez Unię „Europejskim Roku Kolei”. Europejski Komitet Regionów za-
chęcał bowiem „do promowania kształcenia w zawodach kolejowych i tworzenia 
szkół oraz kierunków kolejowych na uczelniach wyższych, odzwierciedlających 
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zapotrzebowanie rynku, w szczególności w dziedzinie inżynierii, automatyzacji, 
sygnalizacji i innych specjalistycznych dziedzin” [6].

Kształcenie studentów warto uzupełnić o stworzenie możliwości podnoszenia 
kwalifikacji przez personel kolejowy średniego i wyższego szczebla. Autor będzie 
inicjował przygotowanie przez Wydział Inżynierii Lądowej PK oferty studiów po-
dyplomowych (oraz ewentualnie dedykowanych kursów) dla potrzeb zarządców 
infrastruktury kolejowej oraz innych zainteresowanych podmiotów. Autor również 
dostrzega - na bazie licznych kontaktów zawodowych - iż istnieje zapotrzebowanie 
na tego rodzaju ustawiczne kształcenie. W związku z tym planowane jest w dal-
szym ciągu rozwijanie bazy dydaktycznej Wydziału, zwłaszcza wspomnianego wy-
żej Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego.
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Streszczenie. Dziś funkcjonujące zielone torowiska tramwajowe wymagają znacznych na-
kładów na etapie budowy, ale przede wszystkim utrzymania. W przeciwnym razie ich rola este-
tyczna oraz ekologiczna zostaje w znacznym stopniu ograniczona. W pracy przedstawiono podsta-
wowe założenia dotyczące proponowanych konstrukcji, nasadzeń oraz planów utrzymania, które 
mają na celu poprawę odporności na niekorzystne warunki klimatyczne oraz zmniejszenie kosztów 
ponoszonych na pielęgnację, podlewanie i nawożenie roślinności. Wykazano zalety stosowania toro-
wisk zielonych oraz wymieniono podstawowe gatunki roślin stosowanych do ich pokrycia. Osobnym, 
rozwijanym obecnie w kraju i zagranicą zagadnieniem jest dostosowanie klasycznych torowisk 
tłuczniowych do funkcji toru zielonego. W artykule zawarto również założenia dotyczące tego 
zagadnienia. Ponadto, w pracy zaproponowano szkic programu badań praktycznych, mających 
na celu optymalizację nakładów na wykonanie i utrzymanie torowisk zielonych, w konstrukcji 
dedykowanej i adaptowanej z tłuczniowej. Całość zakończono podsumowaniem oraz wnioskami.

Słowa kluczowe: tramwaj, torowisko tramwajowe, tor zielony, ekologia, transport zbiorowy

1. Wprowadzenie

Polskie prawodawstwo w zakresie projektowania i utrzymania dróg szynowych 
tramwajowych cechują dotkliwe braki i zapóźnienia. Najważniejszym dokumen-
tem (z punktu widzenia tak zwanego „umocowania legislacyjnego”) regulującym 
obecnie projektowanie torów tramwajowych w Polsce jest „rozporządzenie drogo-
we” [1]. Niestety jest to dokument poświęcony głównie zasadom projektowania 
obiektów i budowli przeznaczonych dla pojazdów kołowych i pieszych. Na temat 
projektowania infrastruktury tramwajowej są tam zaledwie niecałe dwie strony, 
ponadto nie znajdziemy na nich informacji o projektowaniu torów w zakresie ich 
konstrukcji, brak jest też ilustracji obrazujących zasady projektowania.

Dlatego projektanci torów tramwajowych wykorzystują starsze - a przez to 
mniej aktualne, ale za to dużo bardziej kompletne, bo zawierające już ilustracje, 
dokumenty:

- „wytyczne tramwajowe” [2] z roku 1983 (95 stron),
- „tramwajową normę odbiorową” [3] z roku 1998 (7 stron),
- „tramwajową normę skrajniową” [4] z roku 1998 (11 stron) - co prawda 

wycofaną przez Polski Komitet Normalizacyjny z dniem 15.10.2015 r., ale 
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wciąż wykazywaną przez inwestorów w OPZ-tach czy SIWZ-ach dotyczą-
cych budowy lub remontów torów tramwajowych.

Nawet w wymienionych powyżej trzech dokumentach, nie wszystkie kwestie 
projektowania torów tramwajowych są uregulowane w wystarczającym zakresie. 
Siłą rzeczy, przepisy te nie mogą uwzględniać tak istotnych osiągnięć, ustaleń 
i wyników postępu technicznego ostatnich dziesięcioleci, jak obecność tramwa-
jów wieloczłonowych, wagonów niskopodłogowych, technik wibroizolacji, zapew-
nienia autonomicznego dostępu do transportu osobom z niepełnosprawnościami 
i innych. Jedną z kwestii pominiętych jest zwiększanie udziału powierzchni bio-
logicznie czynnych w obszarach zabudowanych przez sukcesywne wprowadzanie 
torowisk zielonych. Uwzględniając przedstawiony powyżej niedostatek w zakre-
sie dokumentów dotyczących projektowania infrastruktury tramwajowej, niektó-
re polskie miasta posiadające sieci tramwajowe zdecydowały się na opracowanie 
własnych przepisów regulujących projektowanie torów tramwajowych. Niestety, 
jedynie Tramwaje Warszawskie pokusiły się w 2017 roku o opracowanie wielo-
stronicowego, bogato ilustrowanego, osobnego dokumentu [5]. Pozostałe polskie 
miasta poprzestały na kilkustronicowych, najczęściej jedynie tekstowych doku-
mentach - na zasadzie załączników do dokumentacji przetargowych na zadania 
projektowe albo budowlane, ogłaszanych przez instytucje zarządzające infrastruk-
turą albo nadzorujące procesy inwestycyjne. Przykładowo, wytyczne wrocławskie-
go Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z 2019 roku dotyczące zasad projektowania 
torowisk i rozjazdów tramwajowych mieszczą się na tylko czterech stronach.

Zdecydowanie bogatsze pod tym względem są doświadczenia i opracowania 
zagraniczne, jednakże odmienne niekiedy ramy prawne (przykładowo - w Szwaj-
carii tramwaje traktowane są jako specyficzny rodzaj kolei i omawiane w przepi-
sach kolejowych AB-EBV [6], a nie drogowych, mogą prowadzić do powstania 
trudności interpretacyjnych. Tak nakreślony stan rzeczy, pomimo swoich oczywi-
stych mankamentów nie przeszkadza projektantom w coraz szerszym stosowaniu 
konstrukcji torowisk zielonych, które można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 
rozwiązania systemowe, oferowane przez poszczególne firmy oraz konstrukcje in-
dywidualne.

2. Wybrane cechy torowisk zielonych

Pomimo ogólnego przekonania, że torowiska zielone są wytworem ostatnich 
dekad (przede wszystkim dlatego, że nie były rozpowszechnione w Polsce) rela-
tywnie często można natrafić na wczesne realizacje, pochodzące jeszcze z przełomu 
wieków XIX i XX. Przykład takiego torowiska, zbudowanego przed 1900 w pasie 
rozdziału pomiędzy jezdniami Esplanade Street w Nowym Orleanie pokazano na 
rys. 1. 
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Rys. 1. Torowisko zielone w Esplanade Street, Nowy Orlean, 1900. www.shorpy.com, fragment

Co ciekawe, wiele torowisk tramwajowych pochodzących z okresu eksploatacji 
wagonów konnych oraz pierwszej generacji wozów elektrycznych wykazuje bliższe 
pokrewieństwo względem nowoczesnych rozwiązań z podłużnymi ławami beto-
nowymi, niż wobec uważanego dziś za klasyczny toru na podsypce tłuczniowej. 
Powszechnym rozwiązaniem w owym czasie było umieszczanie szyn typu Demer-
be lub niskich profili szynowych, zbliżonych kształtem do dzisiejszych szyn bloko-
wych, zintegrowanych z podłużnymi belkami drewnianymi, zagłębionych w war-
stwie zagęszczonego kruszywa. Rozwiązaniem wprowadzanym wraz z początkami 
elektryfikacji było użycie szyn rowkowych, wtedy nazywanych szerokostopkowy-
mi, ponownie na podbudowie z kruszywa [7]. W związku z tym, przez brak gęsto 
rozmieszczonych podkładów poprzecznych istniała możliwość zastosowania nie-
mal dowolnego rodzaju wypełnienia pomiędzy tokami szynowymi, zaś przy trakcji 
konnej nawierzchnie gruntowe były wręcz zalecane. Ze względu na znacznie niższe 
niż obecnie naciski osiowe oraz prędkości jazdy, a także brak zmechanizowanego, 
wysokowydajnego sprzętu do robót torowych, podstawowe prace utrzymaniowe 
takie jak podbijanie toru prowadzone były nie w regularnych odstępach czasu, ale 
dopiero w momencie znacznego pogorszenia stanu toru. Do najpoważniejszych 
wad tych wczesnych konstrukcji torowisk należą: wysoka podatność elementów 
stalowych na korozję oraz niska izolacyjność elektryczna. Powyższe niedogodności 
doprowadziły do stopniowego wycofywania takich rodzajów torów w latach 20. 
i 30. XX wieku.
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Rys. 2. Torowisko zielone w ciągu Avinguda Diagonal, Barcelona, fot. wł. 2018

Po trwającym od lat 30. do lat 80. ogólnym odwrocie od systemów tramwajo-
wych, masowej ich likwidacji oraz próbach przebudowy na odcinki całkowicie lub 
częściowo wydzielone (metro, premetro, tramwaj szybki) obserwuje się ponowne 
zainteresowanie konstrukcjami torowisk zielonych. Trend ten został zapoczątko-
wany w Niemczech, gdzie od lat 80. projektanci wprowadzali takie trasy m.in. 
w Berlinie, Bremie, Kassel, Dreźnie i innych miastach [8]. Równolegle, we Francji 
w końcu XX w., gdzie wraz z odbudową, czy ponownym wprowadzeniem tram-
waju (Nantes 1985, Grenoble 1987, Paryż 1992, Strasburg 1994, Rouen 1994) 
postanowiono na szeroką skalę wdrożyć filozofię jednoczesnego podnoszenia ja-
kości przyległej do trasy tramwajowej przestrzeni publicznej oraz zabudowy, tor 
zielony stał się istotnym orężem w arsenale środków technicznych, składających się 
na powszechnie podziwianą, nowoczesną infrastrukturę transportową [9].

Dzięki zastosowaniu nowych materiałów, w tym wibroizolacyjnych, torowiska 
pokryte roślinnością charakteryzują się bardzo niskim poziomem emisji drgań i ha-
łasu do otoczenia. Poza wymienionymi, do kluczowych zalet ekologicznych zielo-
nych torów należą m.in.:

- możliwość retencji do 50 – 70% wód opadowych [10],
- zdolność do obniżania temperatury otoczenia w upalne dni dzięki parowa-

niu,
- predyspozycja do wiązania zanieczyszczeń przenoszonych przez powietrze, 

pochodzących głównie z emisji niskiej oraz unosu wtórnego [11].
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Przykład nowoczesnego torowiska zatrawionego pokazano na rys. 2. Biorąc 
pod uwagę możliwe konfiguracje przestrzenne (humus do poziomu stopki szy-
ny, do poziomu główki szyny, układ mieszany) w przedstawionym rozwiązaniu 
widoczna jest możliwie mała część szyny, bo jedynie powierzchnia toczna główki.

3. Dobór roślinności

Od samego początku rozwoju torowisk zielonych roślinność pokrywająca je 
musiała spełniać szereg wymagań i oczekiwań. Ze względu na charakterystyczne 
położenie w obszarze pomiędzy tokami szynowymi, przestrzeń wzrostu ograniczo-
ną szynami z boków oraz podwoziem wagonów z góry, a także specyficzne pod-
łoże, tylko wybrane gatunki roślin są w stanie funkcjonować, rosnąć i rozmnażać 
się w takich warunkach. Po latach doświadczeń prowadzonych w krajach Europy 
zachodniej, najbardziej rozpowszechnione stały się dwa typy porostu roślinnego: 
trawy oraz rośliny skalne. Do pierwszego rodzaju zalicza się odmiany odporne na 
niekorzystne warunki środowiskowe, jak życica trwała (Lolium perenne), kostrzewa 
owcza (Festuca ovina) i kostrzewa czerwona (Festuca rubra). Jedynie wyjątkowo, dla 
uzyskania szczególnego efektu wizualnego np. w postaci przylegających do siebie 
kulistych kępek, stosuje się kultury jednogatunkowe. Z reguły stosowane są mie-
szanki traw, podobnie jak ma to miejsce w trawnikach siewnych czy rozwijanych 
z rolki. W drugiej kategorii mieszczą się przede wszystkim rozchodniki (Sedum 
floriferum, S. spurium, S. album, S. acre, S. reflexum), tymianki (Thymus serpyllum), 
biedrzeniec (Pimpinella saxifraga), goździk skalny (Dianthus deltoides) i inne [12]. 
Utrzymanie przez cały rok efektownego, schludnego wyglądu torowiska trawia-
stego, zwłaszcza w formie trawnika dywanowego, wymaga znacznych nakładów 
utrzymaniowych oraz przeprowadzania licznych, regularnych zabiegów pielę-
gnacyjnych, obejmujących skracanie (koszenie), podlewanie, nawożenie, aerację 
podłoża, wertykulację, wałowanie i tym podobne. Z tego powodu wydaje się, że 
w naszych warunkach klimatycznych, biorąc pod uwagę przede wszystkim wzrost 
temperatury średniej o blisko dwa stopnie w ciągu ostatnich 50 lat oraz nierówno-
mierny rozkład opadów, występowanie trawników dywanowych będzie ogranicza-
ne jedynie do ciągów o reprezentacyjnym charakterze.

Szczególnie trudne warunki pogodowe lub okresowy brak możliwości przepro-
wadzenia pewnych zabiegów pielęgnacyjnych skutkują różnymi formami uszko-
dzenia lub zniszczenia roślinności pokrywającej torowisko. Do podstawowych zja-
wisk niepożądanych zalicza się:

- podsuszenie lub zaschnięcie roślin w wyniku niedostatku wody lub zasole-
nia,

- nierówny wzrost przez zbyt cienką warstwę podłoża, np. nad podkładami,
- rozwój mchu lub chwastów, zagłuszających rośliny pożądane,
- gnicie lub zamieranie roślin przez brak odpływu nadmiaru wody,
- uszkodzenia mechaniczne (rozjeżdżanie kołami, wydeptywanie),
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- zamieranie roślin przez niedostateczny dostęp powietrza i/lub światła, 
np. spowodowany grubą warstwą nieuprzątniętych na czas opadłych liści 
drzew [8].

Wybrany przykład uszkodzenia roślinności w torowisku pokazano na rys. 3.

Rys. 3. Torowisko trawiaste uszkodzone w wyniku przesuszenia i pożaru roślinności
Źródło: fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 2019, za: www.transport-publiczny.pl

Podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów torowisk, uszkodzenia wy-
wołane czynnikami zewnętrznymi lub zaniedbaniami eksploatacyjnymi powodują 
konieczność poniesienia dodatkowych wydatków na odtworzenie szaty roślinnej, 
czasem też głębiej leżących warstw i elementów konstrukcji. W przeciwnym razie 
ograniczony lub całkowicie zniwelowany zostanie efekt estetyczny i środowiskowy.

4. Propozycje dalszego rozwoju

W roku 2021 powołano na Politechnice Wrocławskiej Centrum Zrównowa-
żonego Rozwoju i Ochrony Klimatu. Podstawowa działalność Centrum ma kon-
centrować się wokół zadań i projektów związanych działaniami proekologicznymi, 
obniżającymi zużycie energii czy poprawiającymi i usprawniającymi transport. 
Cele te mają być osiągane za pomocą rozmaitych środków i działań, wśród któ-
rych zaproponowano m.in. zwiększenie produkcji energii odnawialnej na terenie 
kampusu uczelni, zachęty i rozwój infrastruktury dla bardziej ekologicznych form 
transportu czy zazielenianie powierzchni dachów płaskich.
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Jako jeden z aspektów działalności Centrum wskazano prace rozwojowe nad 
upowszechnieniem stosowania torowisk zielonych, zarówno w zakresie konstrukcji 
dedykowanych, ale też z zaakcentowaniem adaptacji torów klasycznych, tj. na-
wierzchni podsypkowej. Prace te mają przebiegać w kilku równoległych kierun-
kach:

a. Odpowiedniego doboru roślinności. Pożądane są rośliny o szczególnie ni-
skich wymaganiach, bardzo wysokiej odporności na zmienne warunki 
środowiskowe, dedykowane do określonych lokalizacji (torowisko w pełni 
nasłonecznione, torowisko zacienione koronami drzew itp.) Wśród poten-
cjalnie typowanych gatunków znajdują się rośliny wchodzące w skład łąk 
kwietnych, należące do rodzajów pospolitych, możliwie mało kosztownych 
w zakupie, przy tym spełniające szereg wymagań funkcjonalnych. Wyma-
gania obejmują m.in. odpowiedni pokrój rośliny dorosłej (brak sztywnych 
gałęzi, igieł, kolców, preferowane formy zadarniające), właściwy kształt 
i wielkość systemu korzeniowego (pożądane systemy rozłogowe), zdolność 
do szybkiego gromadzenia wody opadowej i jednoczesna odporność na dłu-
gotrwały jej niedobór i tym podobne. W efekcie oczekuje się zmniejszenia 
kosztów nabycia sadzonek lub materiału siewnego oraz istotnego ograni-
czenia nakładów utrzymaniowych i prac pielęgnacyjnych. Do typowanych 
na pokrycia powierzchniowe gatunków należą mniszek (Taraxacum sp.), 
ułudka wiosenna (Omphalodes verna), barwinek pospolity (Vinca minor) 
czy koniczyna drobnolistna (Trifolium repens) [12]. Dla uzyskania właści-
wego efektu estetycznego, zwłaszcza wydłużenia łącznego okresu kwitnie-
nia, przewidywane jest użycie mieszanek gatunków. Dodatkowo, wybrane 
rośliny kwitnące mogą stanowić rezerwę pokarmu dla miejskich pszczół, 
trzmieli i innych istotnych zapylaczy.

b. Znalezienia w drodze badań praktycznych, przez założenie poletek doświad-
czalnych, odpowiedniego sposobu ukorzeniania roślinności w okienkach 
międzypodkładowych torowiska klasycznego. Podstawowym założeniem 
tego działania jest niepogorszenie parametrów eksploatacyjnych, użytko-
wych oraz możliwości napraw i regulacji samego toru. W tym celu propo-
nowane jest użycie membran separacyjnych, pionowych ekranów osłono-
wych lub przetestowanie porównawcze gotowych, systemowych rozwiązań 
dedykowanych.

c. Znalezienia w drodze badań praktycznych, przez założenie poletek doświad-
czalnych, sposobu pokrywania powierzchni między tokami szynowymi pę-
dami i liśćmi roślin, z pozostawieniem systemów korzeniowych oraz ewen-
tualnych karłowatych pni na zewnątrz torowiska. Wstępnie wydaje się, że 
do tego celu mogą zostać użyte wybrane gatunki bluszczu, nie cechujące się 
silnymi przyrostami, np. bluszcz drobny (Hedera helix) czy irga rozesłana 
(Cotoneaster procumbens).

Poza wymienionymi powyżej cechami roślin, do spełnienia pozostaje jeszcze 
szereg wymagań szczegółowych, których dokładne wymienienie nie jest możliwe 
w niniejszym artykule. Dla przykładu, uszkodzenia pędów lub korzeni wywołane 
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podbijaniem tłucznia nie mogą prowadzić do zamierania czy usychania rośliny 
– powinna ona dobrze tolerować przycinanie i skracanie, jak gatunki z których 
wykonuje się żywopłoty formowane. Należy ustrzegać się gatunków silnie rosną-
cych i ekspansywnych, których części podziemne lub nadziemne wejdą w kolizję 
ze skrajnią torowiska, prowadząc do rozmaitych problemów technicznych, postę-
powań administracyjnych i prawnych, czy ogólnych utrudnień podczas eksplo-
atacji i remontów trasy, jak opisano to w opinii [13]. Warto natomiast prowadzić 
regularne oceny i pomiary, m.in. dla sprawdzenia wpływu wysokości położenia 
roślinności względem główki szyny, jej wzrostu i gęstości na emisję hałasu z toru 
na przyległy obszar.

5. Podsumowanie i wnioski

Niekorzystne zmiany klimatu w Polsce i na całym świecie, nieustannie rosnący 
poziom zmotoryzowania społeczeństwa wraz ze wszystkimi tego faktu konsekwen-
cjami zdrowotnymi, finansowymi, środowiskowymi i przestrzennymi oraz powoli 
rodząca się świadomość uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim i wpływu 
na swoje otoczenie są katalizatorem zmian, które w wyniku niepopularnych, bo 
trudnych decyzji politycznych mają docelowo doprowadzić do zmniejszenia obcią-
żenia środowiska naturalnego obecnością człowieka. Do grupy tych decyzji należą 
wprowadzone nakazy, zakazy i preferencje w systemach transportowych, takie jak:

- zakaz produkcji i używania określonych paliw, jak benzyna ołowiowa,
- ograniczenia w dostępie do określonych części miast dla samochodów cha-

rakteryzujących się znaczną emisją zanieczyszczeń, tzw. strefy środowisko-
we,

- promowanie elektromobilności w transporcie zbiorowym - kolei, tramwa-
jów, trolejbusów, autobusów elektrycznych,

- promowanie elektromobilności indywidualnej – rowerów, hulajnóg i samo-
chodów; przykładowo, wrzesień 2021 był pierwszym miesiącem w historii, 
kiedy sprzedaż samochodów wyłącznie elektrycznych (bateryjnych) wynio-
sła w Niemczech 17,1% i przekroczyła udział pojazdów z silnikiem Diesla 
wynoszący 15,9% [14]. W tym samym miesiącu w Norwegii łączny udział 
samochodów benzynowych, diesli oraz hybryd bez możliwości doładowania 
z sieci (tzw. plugless) spadł poniżej 9%, tym samym pojazdy „z wtyczką” 
odpowiadają już za ponad 90% rynku aut nowych [15].

- stopniowe wycofywanie torowisk tramwajowych podsypkowych z obszarów 
intensywnie zabudowanych i zastępowanie ich konstrukcjami bezpodsyp-
kowymi, zielonymi, lub adaptowanie ich do pokrycia roślinnością [16].

Prace projektowe, wykonawcze i odcinki doświadczalne zwiększające udział 
torowisk zielonych oraz dostosowujących torowiska klasyczne otwarte stanowią 
rozsądną próbę znalezienia optimum kosztu cyklu życia konstrukcji w porówna-
niu ze stosowaniem gotowych, zagranicznych rozwiązań nawierzchni szynowej, od 
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początku przygotowanych do nasadzeń. Do istotniejszych problemów stojących 
przed badaczami należą tu m.in. dostęp do warstwy tłucznia w okresie eksplo-
atacji toru; właściwe odizolowanie szyn i przytwierdzeń, żeby nie powodować ich 
przyspieszonej korozji; obniżenie nakładów na urządzenia i elementy utrzymujące 
zieleń (maty drenażowe, maty nawadniające, systemy zraszaczy itp.); ogranicze-
nie kosztów pielęgnacji zieleni i konserwacji torowiska. Pomimo wyzwań, istnie-
je znaczne prawdopodobieństwo, że w wyniku przeprowadzonych doświadczeń 
i badań uda się opracować optymalną dla rodzimych warunków klimatycznych, 
ekologiczną, trwałą i estetyczną pokrywę roślinną, dostosowaną zarówno do dedy-
kowanych konstrukcji torowisk bezpodsypkowych, jak i odpowiednio zaadapto-
wanych nawierzchni klasycznych tłuczniowych.
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OTWARTE DANE PRZESTRZENNE 
JAKO BAZOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI W SYSTEMACH 

INTEGRUJĄCYCH DANE BIM ORAZ GIS1

Streszczenie. W niniejszej pracy przedstawiono analizę wykorzystania otwartych danych 
przestrzennych, szczególnie podczas fazy koncepcyjnej, projektowania oraz realizacyjnej projektu 
infrastruktury kolejowej lub drogowej. Aspekt efektywnego wykorzystania tego typu danych jest 
szczególnie istotny, ponieważ świadomość możliwości dostępu do danych otwartych udostępnianych 
poprzez portale różnych instytucji jest oceniana na niską. Powiązanie powyżej opisanych danych 
z technologią BIM, daje możliwość posiadania większej ilości informacji na temat obiektu i jego 
otoczenia, w różnych fazach projektu, a w konsekwencji, podejmowania właściwszych decyzji. 

Słowa kluczowe: GIS, BIM, integracja BIM&GIS, otwarte dane przestrzenne, bazy da-
nych

1. Wprowadzenie

Rozwój technologii daje ogromne możliwości wykorzystania coraz to większej 
ilości danych, a co jest tego pochodną, pozyskania informacji potrzebnej do pod-
jęcia kluczowych decyzji zarządczych. Problematyka ta dotyczy również realiza-
cji projektów budowlanych, które, jak wskazują liczne raporty, często kończą się 
przekroczeniem założonego budżetu oraz harmonogramu [1][2], a odpowiednie 
korzystanie z zasobów danych mogłoby spowodować wygenerowanie wartości do-
danej dla inwestycji.

Europejska polityka otwierania dostępu do danych i ich implementacja na 
szczeblu krajowym (na przykład poprzez [3] lub [4]), pozwala na pozyskiwanie 
darmowych danych. Rozpatrując aspekt wykorzystania tego typu danych w pro-
jektach budowlanych, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na otwarte dane 
przestrzenne. Mogą one stanowić istotny wkład podczas wstępnych prac projek-
towych, być źródłem informacji podczas prac realizacyjnych, czy nawet podczas 
eksploatacji obiektu.

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Glinka	Sz.:	80%,	Owerko	T.:	20%
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Beneficjentami takich danych, przez pryzmat zastosowania oraz rozdzielczo-
ści danych otwartych są przede wszystkim projekty infrastrukturalne, o dużej 
rozciągłości, mające potrzebę nieco mniejszej rozdzielczości geometrycznej aniżeli 
projekty kubaturowe. Trasy infrastruktury kolejowej czy drogowej do takich się 
zaliczają. Dane te mogą więc stanowić bazę systemów integrujących dane BIM 
(Building Information Modeling – Modelowanie Informacji o Obiekcie) i GIS 
(Geographic Infromation System – System Informacji Geograficznej), służących 
do wielu zadań związanych z planowaniem, realizacją, modernizacją czy monito-
rowaniem infrastruktury.

Integracja BIM i GIS stanowi ważny trend technologiczny i naukowy [5][6]the 
construction industry is suffering from low productivity, especially in comparison 
to manufacturing industries which have succeeded to benefit from digitalization of 
their processes. Furthermore, scarceness of qualified workforce is expected in the 
near future. Construction automation is introduced as a solution to these challen-
ges. The capabilities of construction robots are improving at an accelerated pace. 
They are starting to be used in non-laboratory contexts for automating processes 
ranging from infrastructure inspection to digital fabrication. One fundamental 
requirement of employing robots in construction is their autonomous positioning. 
Building information modelling (BIM[7]. W najbliższym czasie może być postrze-
gana jako jedno z największych wyzwań branży budowlanej, w celu efektywniej-
szego wykorzystania ogromu danych i uzyskania efektu synergii. BIM to techno-
logia, która ma wspierać zarządzanie w całym cyklu życia obiektu. Procesy, które 
kryją się pod słowem BIM, to nie tylko modelowanie 3D projektowanego czy ist-
niejącego obiektu. Obiekt ten musi być również nasycony odpowiednimi informa-
cjami, być cyfrową wersją (pojęcie Cyfrowego Bliźniaka). Dodatkowo technologia 
BIM ma na celu wsparcie m.in procesów przepływu informacji pomiędzy interesa-
riuszami, czy możliwość tworzenia różnego rodzaju analiz (np. bezpieczeństwa na 
placu budowy, czy postępu prac). Odpowiednio nasycony model ma posłużyć jako 
podstawa do zarządzania obiektem budowalnym na przykład w fazie operacyj-
nej. Dla projektów kubaturowych, wykorzystanie wypracowanych, odpowiednio 
nasyconych informacją modeli, odbywa się w zdecydowanie płynniejszy sposób, 
aniżeli jest to w projektach infrastrukturalnych, gdzie często sam model może nie 
wystarczyć, ponieważ potrzebny jest kontekst podejmowanej decyzji np. otoczenie 
obiektu. Stąd też potrzeba tworzenia dostosowanych np. dla służb zarządzających 
daną infrastrukturą systemów integrujących dane BIM i GIS.

Źródłem problemów koherentnej integracji danych BIM i GIS jest inna pier-
wotna aplikacyjność tych technologii. BIM to dane precyzyjne, skupiające się na 
opisywanym obiekcie, aż do poziomu pojedynczego komponentu. GIS natomiast 
przedstawia dane związane z obiektami w mniejszej skali oraz charakteryzuje się 
ograniczonym przechowywaniem informacji o pojedynczych elementach. Obecnie 
istniejąca technologia zapisu informacji, mimo, że cały czas rozwijająca się, nie po-
zwala w pełni zintegrować danych BIM i GIS bez różnych komplikacji [8]building 
and infrastructure sectors. However, since GIS and BIM were originally developed 
for different purposes, numerous challenges are being encountered for the integra-
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tion. To better understand these two different domains, this paper reviews the de-
velopment and dissimilarities of GIS and BIM, the existing integration methods, 
and investigates their potential in various applications. This study shows that the 
integration methods are developed for various reasons and aim to solve different 
problems. The parameters influencing the choice can be summarized and named as 
\»EEEF\» criteria: effectiveness, extensibility, effort, and flexibility. Compared with 
other methods, semantic web technologies provide a promising and generalized 
integration solution. However, the biggest challenges of this method are the large 
efforts required at early stage and the isolated development of ontologies within 
one particular domain. The isolation problem also applies to other methods. The-
refore, openness is the key of the success of BIM and GIS integration.»,»author»:-
[{«dropping-particle»:»»,»family»:»Liu»,»given»:»Xin»,»non-dropping-particle»
:»»,»parse-names»:false,»suffix»:»»},{«dropping-particle»:»»,»family»:»Wang»,»
given»:»Xiangyu»,»non-dropping-particle»:»»,»parse-names»:false,»suffix»:»»},
{«dropping-particle»:»»,»family»:»Wright»,»given»:»Graeme»,»non-dropping-p
article»:»»,»parse-names»:false,»suffix»:»»},{«dropping-particle»:»»,»family»:»C
heng»,»given»:»Jack»,»non-dropping-particle»:»»,»parse-names»:false,»suffix»:»
»},{«dropping-particle»:»»,»family»:»Li»,»given»:»Xiao»,»non-dropping-particl
e»:»»,»parse-names»:false,»suffix»:»»},{«dropping-particle»:»»,»family»:»Liu»,»
given»:»Rui»,»non-dropping-particle»:»»,»parse-names»:false,»suffix»:»»}],»con
tainer-title»:»ISPRS International Journal of Geo-Information»,»id»:»ITEM-1»-
,»issue»:»2»,»issued»:{«date-parts»:[[«2017»,»2»,»20»]]},»page»:»53»,»title»:
»A State-of-the-Art Review on the Integration of Building Information Modeling 
(BIM.

Integracja może odbywać się na poziomie zastosowania aplikacji, procesu oraz 
danych [9]generally the uniqueness of the building is disregarded in the analysis. 
Therefore, they are unfit for detailed applications in which case-by-case analysis 
of building damage is an essential requirement. This limitation is compounded by 
the use of incomplete and often low-quality data inputs about the building and 
the assumptions and approximations made regarding the geometry and materials 
of its components. Such shortcomings may result in incomplete and uncertain 
outcomes. Considering the benefits and increasing use of three-dimensional (3D. 
Integracja na poziomie procesu dotyczy przede wszystkim integracji danych na 
poziomie API, zapisu danych BIM i GIS w postaci sieci semantycznych (Web Se-
mantic np. w standardzie RDF) czy poprzez stosowanie różnych narzędzi Web-
-owych. Integracja na poziomie zastosowania aplikacji, to wykorzystanie istnieją-
cego oprogramowania. Oprogramowanie to jest dostosowywane do integracji np. 
do oprogramowania BIM wprowadza się pojedyncze funkcje GIS lub odwrotnie. 
Na pewno nie jest to metoda elastyczna, ale istnieje możliwość dostosowania do 
pojedynczych zastosowań. Integracja na poziomie danych jest najtrudniejsza i wy-
maga połączenia formatów zapisu danych np. metodą mapowania.

W niniejszym artykule opisano przebieg prac mający na celu wykorzystanie 
otwartych danych przestrzennych jako bazowego źródła informacji w systemach 
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integrujących dane BIM i GIS. Zaproponowano schemat przepływu informacji 
w oparciu o istniejące rozwiązania.

Struktura artykułu jest następująca: w pierwszej części przedstawiono otwarte 
dane przestrzenne będące w zasobach krajowych oraz zagranicznych instytucji. 
Scharakteryzowano je oraz opisano. Kolejno przedstawiono możliwości wykorzy-
stania tego typu danych w systemach integrujących dane BIM oraz GIS. Całość 
podsumowano w ostatniej części.

2. Otwarte dane przestrzenne

Jednym z obecnie uwidaczniających się trendów jest uwalnianie przez różne 
instytucje publiczne, heterogenicznego rodzaju danych, w tym danych przestrzen-
nych. Jest to efekt wprowadzania nowych regulacji, częściowo determinowanych 
działaniem instytucji europejskich. W szczególności można tu wyróżnić Dyrekty-
wę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., zwa-
nej dyrektywą INSPIRE, na bazie której powstawały krajowe regulacje prawne 
takie jak, w Polsce, Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej. Również sytuacja spowodowana epidemią Covid-19 sprowokowała 
uwolnienie części danych będących w zasobach Głównego Urzędu Geodezji i Kar-
tografii (jako bodziec stymulujący gospodarkę), poprzez wprowadzenie Ustawy 
z dnia 19 czerwca zwanej Tarczą 4.0, czy też nowelizacja Ustawy Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne, która weszła w życie 31 lipca 2020 roku. Także w ramach “Pro-
gramu otwierania danych publicznych na lata 2016-2020” prowadzonego przez 
administrację rządową oraz jego kontynuacji planowanej na lata 2021-2027 uwol-
nione zostały lub zostaną uwolnione dane będące w zasobach różnych instytucji 
państwowych. Powyżej wspomniany program wraz z przyjętą Ustawą o otwartych 
danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego gwarantuje 
uwalnianie coraz to większych zasobów danych będących w posiadaniu różnych 
instytucji, w tym także danych geoprzestrzennych.

Dzięki tym działaniom zasoby otwartych danych przestrzennych dostępnych 
w Polsce są olbrzymie. Według badań zleconych przez Komisję Europejską za rok 
2020, Polska należy do ścisłej czołówki państw europejskich udostępniających dar-
mowe dane [10].

W niniejszej części artykułu zostaną opisane przykładowe zasoby otwartych 
danych przestrzennych dostępne poprzez serwisy polskie oraz zagraniczne, które 
mogą zostać wykorzystane podczas różnych procesów w całym cyklu życia obiek-
tu infrastrukturalnego. Schemat opisu danych będzie następujący: rodzaj danych, 
opis danych, rozdzielczość, aktualność oraz potencjał wykorzystania. Nie opisy-
wano poszczególnych metod dystrybucji oraz udostępnianych danych w sposób 
szczegółowy, ponieważ były one przedstawiane między innymi w dwóch częściach 
podręcznika na temat infrastruktury informacji przestrzennej [11][12]. Dla nie-
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których warstw nie określano dokładności danych, ponieważ nie znaleziono wiary-
godnego źródła potwierdzającego ich jakości.

Ortofotomapa – fotogrametryczne opracowanie obrazujące teren w formie 
rastrowej na podstawie zdjęć pozyskanych z pułapu lotniczego. Możliwość pobra-
nia danych poprzez Geoportal lub zapytanie przestrzenne (WMS, WCS, WFS) 
w formie rastra z nadaną georeferencją. Rozdzielczość różna, od 0.05 m do 0.25 m, 
aktualność również różna: 2012 r.-2021 r., data pomiaru zapisywana jest w meta-
danych warstwy [13]. Potencjał wykorzystania: prace przygotowawcze, koncep-
cyjne, wstępne prace projektowe. Możliwość tworzenie różnych opracowań np. 
z wykorzystaniem uczenia maszynowego, do klasyfikacji obrazów i wydobywania 
kluczowych informacji o otoczeniu projektowanego lub istniejącego obiektu.

Numeryczny Model Terenu – Siatka GRID o boku 1 m (dla większości ob-
szaru Polski), gdzie w węzłach zapisywane są informacje o wysokości. Produkt 
otrzymywany jest w wyniku przetworzenia danych fotogrametrycznych oraz ska-
ningu laserowego, udostępniany poprzez usługi WMS, WCS oraz WFS. Szaco-
wana dokładność wyznaczenia wysokości węzła siatki wynosi 20 cm. Aktualność 
danych różna: 2012 – 2021 r. [14]. Prace przygotowawcze, możliwość tworzenia 
koncepcji, wstępne prace projektowe, szacowanie kosztów realizacji inwestycji (np. 
estymacja kosztów robót ziemnych).

Numeryczny Model Pokrycia Terenu – siatka GRID o boku 0.5 lub 1 m, 
gdzie w węzłach zapisywane są informacje o wysokości punktu, uwzględniając 
obiekty położone powyżej poziomu terenu. Dokładność, aktualność, metoda dys-
trybucji oraz możliwości zastosowania analogicznie do NMT. 

Chmura punktów LIDAR – Sklasyfikowana chmura punktów pozyskana 
metodą lotniczego skaningu laserowego, wyróżniająca 9 klas punktów. Udostęp-
niana poprzez Geoportal dla poszczególnych arkuszy map. Rozdzielczość i aktual-
ność różna dla całego kraju, od 4 do 20 punktów na m2. Aktualność danych różna: 
2012 – 2021 r. [15]. Możliwość wykorzystania we wstępnych pracach przygoto-
wawczych, koncepcyjnych, czy przy początkowych pracach projektowych. Możli-
wość przetworzenia w celu uzyskania np. modeli 3D mesh, czy przeprowadzenie 
powtórnej klasyfikacji chmury punktów w celu ekstrakcji interesującej informacji 
np. na temat dróg. [16]

Baza Danych Obiektów Topograficznych – BDOT500 – Warstwa przed-
stawiająca część obiektów wyszczególnionych w ramach mapy zasadniczej. Moż-
liwość przeglądania poprzez usługę WMS, bez możliwości pobrania (dane wekto-
rowe możliwe do pobrania po zgłoszeniu roboty geodezyjnej i wniesieniu opłaty 
w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznym). Dane nie są 
dostępne dla całego obszaru kraju. Możliwość wykorzystania przy pracach wstęp-
nych [17].

Baza Danych Obiektów Topograficznych 10k – Warstwa przedstawiająca 
obiekty charakterystyczne dla opracowań topograficznych w skali 1:10000. Do-
kładność położenia obiektów zgodnie z [18], wynosi mniej niż 1.5 m. Aktualność 
danych różna dla poszczególnych regionów (najczęściej 2019-2021 r.). Możliwość 
wykorzystania przy pracach przygotowawczych i koncepcyjnych. [19]
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Miejscowe Plany Zagospodarowanie Terenu – akta prawa miejscowego, 
przedstawiające przeznaczenie gruntów, czy warunki zabudowy dla gminy/powia-
tu. Dane udostępniane w formie rastrowej lub wektorowej, indywidualnie poprzez 
poszczególne jednostki administracyjne. Istnieje opracowanie zbiorcze utworzone 
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, udostępniane z wykorzystaniem usłu-
gi WMS. Wykorzystanie danych przede wszystkim przy pracach przygotowaw-
czych.

Ewidencja Gruntów i Budynków – baza danych zawierająca dane ewidencyj-
ne na temat gruntów czy budynków. Darmowe dane udostępniane w ograniczonej 
formie, w zależności od powiatu: w formie rastrowej lub wektorowej. Docelowo 
wszystkie dane powinny być w formie wektorowej, jednak bez szczegółowych me-
tadanych dotyczących danego obiektu ewidencyjnego [20]. Możliwość przepro-
wadzania różnych analiz związanych z zajętością działek ewidencyjnych, estymacja 
kosztów podczas wstępnych prac (przygotowawcze, koncepcyjne).

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - baza danych zawierająca 
dane na temat sieci uzbrojenia terenu. Dane darmowe obejmują udostępnienie 
tylko poprzez serwis WMS, bez możliwości uzyskania danych wektorowych. Brak 
możliwości przeprowadzania analiz przestrzennych, ograniczona możliwość wyko-
rzystania w pracach przygotowawczych, raczej możliwość zastosowania w formie 
poglądowej np. podczas identyfikacji ryzyka [21].

Dane hydrologiczne – dane i produkty wytworzone głównie w oparciu o dane 
z lotniczego skaningu laserowego na potrzebę projektu ISOK (Informatyczny Sys-
tem Osłony Kraju). Dane udostępniane w formie usługi WMS. Są to różnego 
rodzaju opracowania dotyczące zagrożenia powodziowego, czy zagospodarowania 
wodami. Możliwość wykorzystania podczas analiz ryzyka inwestycji, czy kapitało-
chłonności. Ograniczenia wynikające z metody dystrybucji (WMS) powodują, że 
dane te mogą być stosowane tylko poglądowo i istnieją trudności w automatyzacji 
procesów związanych z procesowaniem danych i ich pełną integracją z technologią 
BIM [22].

Klasyfikacja pokrycia terenu – dane wytworzone na podstawie wielospek-
tralnych zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 pozyskanych od 1 kwietnia do 30 
września 2020 r., obrazujące pokrycie terenu Polski. Rozdzielczość przestrzenna 
danych to 10 m. Dane udostępniane z wykorzystaniem usługi WCS i WMS [23].

Dane dotyczące ochrony środowiska – warstwy obrazujące położenie obiek-
tów lub obszarów podlegających ochronie. Portal prowadzony jest przez Generalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska. Warstwy udostępniane z wykorzystaniem WMS, 
możliwość wykorzystania poglądowego podczas prac początkowych np. podczas 
określenia wpływu projektu na środowisko czy identyfikacji interesariuszy [24].

Dane geologiczne – warstwy udostępniane przez Państwowy Instytut Geolo-
giczny, prezentujące informacje na temat różnych kwestii związanych z geologią 
interesującego obszaru, danych pomiarowych, czy informacji dotyczących zagro-
żenia osuwiskami lub ruchami masowymi. Dane, w większości są udostępniane 
z wykorzystaniem usługi WMS, mają więc charakter poglądowy, jednak mogą być 
przydatne przy szacowaniu kosztów inwestycji czy identyfikacji ryzyka [25].
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Satelitarne zobrazowania teledetekcyjne - misja Sentinel 2 – zobrazowania 
satelitarne rejestrowane w 13 kanałach promieniowania elektromagnetycznego, 
rozdzielczość geometryczna danych (piksel terenowy) wynosi od 10 do 60 m, w za-
leżności od rejestrowanego kanału. Możliwość wykorzystania w całym cyklu życia 
obiektu, z uwagą, że do ekstrakcji kluczowej informacji potrzebne jest know-how 
oraz duża moc obliczeniowa. Aktualność danych to najczęściej kilka dni (dane 
mocno zależne od warunków atmosferycznych). Dane udostępniane są w formie 
rastrowej przez Europejską Agencję Kosmiczną poprzez portal [26] czy API.

Satelitarne zobrazowania teledetekcyjne - misja Landsat 7/8 – podobnie 
jak powyższy opis, jednak istnieje różnica w rozdzielczości danych oraz liczbie ka-
nałów. Misja Landsat oferuje rozdzielczość geometryczną w zakresie 15 – 100 m, 
a dane rejestrowane są w 11 kanałach.

Jak można zauważyć zasoby danych otwartych są olbrzymie. Skupiono się 
tylko na tych, według autorów, najważniejszych. Ich wykorzystanie i świadomość 
wydaje się jednak ograniczona w stosunku do potencjału. Przykładowym pro-
duktem, w którym wykorzystano dane otwarte może być wykonana przez fir-
mę MGGP mapa koron drzew dla obszaru Polski na podstawie chmury punktów 
[27]. Niewątpliwie dane te mogą również stać się elementami bazowymi syste-
mów łączących BIM i GIS.

Oczywiście, otwarte dane przestrzenne nie mogą być podstawą do wykonania 
końcowego projektu budowlanego, czy realizacyjnego, ponieważ mają ogranicze-
nia w rozdzielczości geometrycznej, aktualności oraz, często, w sposobie udostęp-
niania. Część dostępnych warstw dostępna jest tylko poprzez usługi typu WMS, 
które uniemożliwiają pobieranie danych, przez co różnego rodzaju analizy prze-
strzenne, czy działania projektowe mogą być ograniczone. Można więc stwierdzić, 
że dane udostępniane w ten sposób mają tylko charakter poglądowy, aczkolwiek 
mogą być przydatne w celu np. identyfikacji ryzyka, czy konsultacji z interesariu-
szami. Z drugiej strony, darmowe dane w formatach rastrowych, wektorowych 
czy w postaci chmur punktów, mogą niewątpliwie stanowić kluczowe wsparcie 
w procesach, szczególnie we wstępnej fazie procesu inwestycyjnego.

Powyżej jako przykładowy zasób otwartych danych przestrzennych zawarto 
również zobrazowania teledetekcyjne. Dane teledetekcyjne również mogą po-
służyć realizacji prac dotyczących monitorowania postępów robót. Prace te pro-
wadzone są na ten moment głównie w fazie koncepcyjnej, jednak powinno się 
śledzić stopień rozwoju technologii teledetekcyjnych. Również interferometria 
radarowa i jej integracja z technologią BIM, może pozwolić na wcześniejsze wy-
krycie ryzyka związanego z deformacjami terenu wokół obiektu. Opracowanie 
tego typu danych w czasie rzeczywistym wymaga dużych mocy obliczeniowych, 
dlatego wraz z dalszym rozwojem technologii obliczeniowych, należy wyszuki-
wać nowych zastosowań, których ograniczenia powinny być powoli niwelowane. 
Przykładowe zastosowanie zobrazowań satelitarnych w służbie infrastrukturze 
zostało opisane w [28].
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3. Wykorzystanie otwartych danych przestrzennych. Integracja BIM 
i GIS na różnych etapach projektu

W niniejszej sekcji artykułu skupiono się na przedstawieniu podstawowych 
możliwości przetwarzania danych otwartych oraz możliwości powiązania tego 
typu danych z technologią BIM. Przed tym jednak, wprowadzono kilka niezbęd-
nych terminów oraz tło integracji.

Idea OpenBIM ma na celu wykorzystywanie otwartych formatów wymiany 
danych do zapisu informacji na temat obiektu. Takowym w BIM jest format IFC, 
rozwijany przez organizację buildingSMART. Ze strony GIS, Open Geospatial 
Consortium rozwija standard CityGML oparty na języku znacznikowym. Schema-
ty obu formatów oparte są o instancje klas, jednak bazują na różnych językach do 
zapisów schematu oraz semantyki. Przedstawiają również różny stopień szczegóło-
wości zapisu informacji, o czym wspomniano w poprzednich częściach.

Podstawą przepływu informacji w projektach realizowanych w technologii 
BIM jest platforma CDE - Common Data Environment (Wspólnego Środowi-
ska Danych). Ramy CDE zostały zdefiniowane w ISO 19600. Według tej serii 
norm, upraszczając, dane poszczególnych interesariuszy procesu budowlanego 
w projekcie powinny być przechowywane w jednym środowisku, do którego, na 
poszczególnych poziomach dostępu, mają wgląd poszczególne strony. Platforma 
więc powinna być transparentna, zharmonizowana, a przepływ informacji po-
winien być płynny (np. poprzez zastosowanie standardów nazewnictwa plików). 
Powyższy opis to oczywiście uproszczenie. W rzeczywistości istnieje wiele ograni-
czeń, wynikających między innymi z braków technologicznych. Dotyczy to rów-
nież integracji i przechowywania danych BIM i GIS. Obecnie brak jest w pełni 
funkcjonalnych, wypracowanych standardów, które wskazywałyby w jaki sposób 
w pełni poprawnie integrować te dane, bez utraty informacji. Co prawda w ra-
mach wspólnej grupy badawczej komitetów ISO/TC 59/SC 13 oraz ISO/TC 211, 
odpowiedzialnych odpowiednio za standaryzację BIM oraz GIS, powstają doku-
menty standaryzacyjne, jednak nie przedstawiają one w pełni funkcjonalnych 
standardów. Pierwszym wypracowanym dokumentem przy współpracy komite-
tów jest ISO/TR 23262:2021. Opisano w nim obszary, w których możliwe jest 
usprawnienie BIM-u w aspekcie geoprzestrzennym [29]. Drugim dokumentem 
jest ISO/TS 19166:2021, gdzie przedstawiono podstawowe zasady konwersji da-
nych BIM-GIS. Zaprezentowano tam tylko ramy mapowania formatów wymiany 
danych, nie jest to gotowy schemat.[30] Na rynku nie istnieje również platforma 
CDE, która spełniałaby wszystkie wymogi integracji. W związku z powyższym, 
całkowita integracja na poziomie danych, a co jest tego rezultatem, stworzenie 
w pełni zintegrowanej i funkcjonalnej platformy CDE, cały czas jest dużym pro-
blemem technologicznym. Inaczej sprawa się ma z integracją na poziomie aplikacji 
lub procesu, gdzie prezentowane są coraz to nowsze rozwiązania, jednak są one 
najczęściej dostosowane do konkretnego przypadku.
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Poniżej został przedstawiony schemat, na którym zaprezentowano przepływ 
danych w celu uzyskania produktu oraz informacji z danych GIS, zintegrowania 
tych danych z BIM oraz podjęcia decyzji lub działania.

 Rys. 1. Uproszczony schemat pozyskania i przetwarzania danych GIS w celu integracji z technologią 
BIM, co generuje wsad do podjęcia decyzji

Źródło: opracowanie własne

Powyższy diagram ukazuje uproszczony proces integracji danych BIM i GIS. 
Zostanie on teraz bardziej szczegółowo opisany.

Subproces pozyskania danych nawiązuje do pobrania danych z zasobów otwar-
tych (np. opisanych we wcześniejszej części) lub pozyskania danych bezpośrednio 
z pomiaru (np. w skutek skaningu laserowego, czy pomiaru fotogrametrycznego 
Bezzałogowym Statkiem Latającym). Następnie każde dane muszą zostać zwery-
fikowane pod kątem użyteczności. Głównym warunkiem jest jakość i aktualność 
tych danych, co można odczytać np. poprzez analizę metadanych. Należy jednak 
pamiętać, że weryfikacja ta powinna odbywać się również poprzez pokrycie da-
nych niezależnie i zweryfikowanie czy reprezentują one ten sam, niezmieniony, 
obszar. Nie istnieje na ten moment zautomatyzowany przebieg prac, który wery-
fikowałby jakość i aktualność danych otwartych, istnieją tylko normy tego doty-
czące. Weryfikacji musi również podlegać georeferencja danych, czyli czy dane są 
umiejscowione w globalnej przestrzeni czy tylko lokalnie oraz jaki przyjęto układ 
współrzędnych. Dla odpowiedniej koordynacji projektu wszystkie dane powinny 
być realizowane w tym samym układzie współrzędnych lub też powinny być w od-
powiedni sposób opisane.



154 Glinka Sz., Owerko T.

Kolejnym subprocesem jest przetworzenie danych w celu uzyskania informacji 
lub produktu. Proces ten może odbywać z wykorzystaniem różnego rodzaju opro-
gramowania. Dla danych fotogrametrycznych może to być np. oprogramowanie 
Agisoft czy Pix4D, dla danych wektorowych np. ArcGIS lub QGIS, dla chmur 
punktów np. FME. Wszystko zależy od typu danych oraz produktu docelowego. 
Oczywiście należy znać cel przetworzenia danych, czyli jaki ostatecznie produkt 
ma zostać wytworzony oraz jaka informacja powinna zostać poddana ekstrakcji. 
Istnieje możliwość automatyzacji tych prac np. poprzez zastosowanie języka Py-
thon, projektowania graficznego w FME czy moduł Model Builder w ArcGIS lub 
też kombinacja powyższych narzędzi.

Przykładowy proces automatyzacji może przebiegać następująco. Z wykorzy-
staniem poligonu w formacie SHP określa się obszar. Następnie dane mogą zo-
stać w sposób automatyczny pobrane i przetworzone do docelowych produktów. 
Dzięki temu, nie ma potrzeby pobierania całych zasobów danych, z tą uwagą, że 
należy zwrócić uwagę na sposób dystrybucji (dla niektórych usług niemożliwe jest 
stworzenie takiego algorytmu). Na rys. 2. przedstawiono przykładowy przebieg 
prac, w którym wykorzystano chmurę punktów ze skanowania laserowego w celu 
wytworzenia warstw związanych z otoczeniem obiektu np. warstwa punktowa 
z przybliżonym położeniem drzew, warstwa wektorowa z budynkami, czy rzeźba 
terenu w postaci siatki trójkątów czy kwadratów.

Rys. 2. Schemat tworzenia produktów z chmury punktów w oprogramowaniu FME
Źródło: opracowano na podstawie [31]

Również ortofotomapa może być źródłem informacji np. poprzez wykorzysta-
nie technik uczenia maszynowego w celu detekcji określonych obiektów z rastra. 
Takie działanie pozwala na pozyskanie (szczególnie dla obrazów o mniejszym pik-
selu terenowym) jeszcze bardziej dokładnej informacji.

W celu stworzenia jednolitego systemu przechowywania danych, możliwy jest 
zapis np. bezpośrednio z programu FME do bazy danych PostgreSQL z rozszerze-
niem PostGIS. Dzięki temu, dane GIS są przechowywane w jednym środowisku 
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i mogą być wczytywane np. do oprogramowania umożliwiającego analizy prze-
strzenne (np. ArcGIS czy QGIS) czy platform CDE (na ten moment w ograni-
czonym zakresie). Takie rozwiązanie pozwala na łatwą aktualizację danych oraz 
automatyzację części procesów. Następnie możliwe jest połączenie bazy danych 
PostGIS z oprogramowaniem przeznaczonym do prowadzenia np. prac koncep-
cyjnych. Na rynku oprogramowania taka funkcjonalność nie jest powszechna, dla-
tego czasem może istnieć przymus stosowania różnych modułów lub tworzenia 
spersonalizowanych „by-pass’ów”, tak aby poprawnie wczytać dane.

Kolejnym subprocesem jest wymiana danych i przepływ informacji. W tym 
celu powinny zostać wypracowane procedury połączenia baz danych na przykład 
z Platformami CDE. Wizualizacja danych może odbywać się poprzez aplikacje 
zewnętrzne np. ArcGIS tak jak zaprezentowano na rys. 3.

Rys. 3. Wizualizacja wczytanych warstw w oprogramowaniu ArcGIS Pro firmy ESRI
Źródło: opracowanie własne

 
Pełna integracja danych infrastrukturalnych w formacie IFC z danymi GIS jest 

na ten moment ograniczona, ale możliwa. Jest to spowodowane limitami w zapisie 
danych infrastrukturalnych w obu technologiach. Dla przykładu, dla stosowanego 
obecnie formatu IFC 4, brak jest instancji klas charakterystycznych dla danych 
infrastrukturalnych (na poziomie komponentu). Przez to, dane muszą być zapi-
sywane za pomocą klas zastępczych np. dla formatu IFC – klasa IfcBuildingE-
lementProxy. W najbliższej przyszłości powinno się to zmienić, ponieważ trwają 
prace nad rozszerzaniem standardów (wprowadzenie wersji IFC 4.3), także dla 
zastosowań infrastrukturalnych. Również planowany jest rozwój możliwości mo-
delowania informacji wokół obiektu budowlanego poprzez rozszerzanie klas odpo-
wiedzialnych za to, lub tworzenie dostosowanych narzędzi . To samo dotyczy for-
matów charakterystycznych dla GIS. Co prawda istnieje możliwość rozszerzania 
schematów np. dla CityGML poprzez ADE (Application Domain Expression), ale 
jest to proces nietrywialny i pracochłonny.
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W wyniku powyżej opisanego schematu, dochodzi do procesu podejmowania 
decyzji na dany temat. Dla przykładu, na etapie prac przygotowawczych/koncep-
cyjnych, tego typu analiza i wykorzystanie danych może być przydatne w analizie 
wariantowości, czy wstępnego kosztorysowania prac np. dla celów przetargu.

4. Podsumowanie

Integracja BIM i GIS na poziomie aplikacyjnym oraz procesowym, ma na pew-
no duży potencjał. Jednak ma ograniczenia, takie jak utrata danych czy ogranicze-
nie do pojedynczych zastosowań. Integracja na poziomie danych wymaga współ-
pracy twórców formatów danych, czyli instytucji takich jak OGC. Pierwsze efekty 
prac poszczególnych komisji zostały opisane w poprzednim rozdziale. Integracja 
na poziomie danych pozwala na wykorzystywanie danych BIM i GIS w sposób 
spójny, jednak obecny stan techniki nie pozwala na wykorzystanie pełni potencjału 
integracji.

Otwarte dane przestrzenne mają niewątpliwie potencjał do bycia bazą do po-
dejmowania decyzji szczególnie w początkowych fazach inwestycji. Należy jednak 
cały czas pamiętać o ograniczeniach wynikających z rozdzielczości oraz aktualności 
danych. Wydaje się więc, że należy wypracować procedury pozwalające na oszaco-
wanie przydatności tego typu danych dla konkretnego przypadku.

Dalszy rozwój integracji BIM i GIS może pozwolić na wsparcie procesów za-
rządczych dla wielu branż czy instytucji zajmującymi się danymi przestrzennymi. 
Rozpoczynając od zadań należących do jednostek administracyjnych takich jak 
wydawanie pozwoleń na budowę bazując na modelu w formacie IFC oraz informa-
cji o otoczeniu obiektu, wprowadzanie katastru 3D opartego o modele 3D obiek-
tów wraz z danymi GIS, wykorzystanie integracji do planowania urbanistycznego 
i dążeniu do tworzenia „mądrych” obiektów, na wsparciu zarządzania inwestycją 
budowlaną kończąc.

Również rozwój integracji może wygenerować spore korzyści w zarządzaniu 
infrastrukturą. Przykładowa koncepcja połączenia danych GIS oraz BIM do celów 
utrzymania bieżącego infrastruktury została opisana w [32].
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Streszczenie. Realizacja wielu inwestycji kolejowych jako główny cel wskazuje podniesienie 
efektywności systemu kolejowego, a dzięki jego cechom łatwiejsza staje się integracja go w konku-
rencyjnym rynku transportowym. Zwiększenie integracji sektora transportowego jest jednym z pod-
stawowych elementów urzeczywistnienia rynku wewnętrznego i kolej stanowi istotną część sektora 
transportu, który zmierza w kierunku mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Modernizowane linie kolejowe, wpisujące się w transeuropejską sieć transportową (TEN-T) lub 
korytarzy europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) stanowią również sieć 
kolejowych towarowych korytarzy (RFC). Zgodnie z wymaganiami prawa europejskiego, wyzna-
czająca terminy wdrożenia interoperacyjności, infrastruktura sieci kompleksowych będzie zmuszona 
do dostosowania się do tych wymagań. Na przykładzie podsystemu sterowanie niniejszy artykuł 
nakreśla skalę problemu związanego z wdrożeniem interoperacyjności w odniesieniu do terminali 
kolejowo-drogowych stanowiących sieć kompleksową sieci RFC.

Słowa kluczowe: sieć bazowa, sieć kompleksowa, certyfikacja, podsystem sterowanie, ETCS, 
GSM-R

1. Rozwój sieci korytarzy kolejowych na terenie Unii Europejskiej

Prawo europejskie w swoich dokumentach dość licznie precyzuje szczegółowe 
zapisy w odniesieniu do aspektów życia codziennego. Uregulowania prawne doty-
czą także poszczególnych obszarów związanych z transportem kolejowym, które 
to akty, swoimi zapisami przenikają się wzajemnie. Począwszy od aktów prawnych 
opisujących utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, czy rozwo-
ju kolei we wspólnocie poprzez akty prawne dotyczące alokacji zdolności przepu-
stowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury 
kolejowej tworzone są podstawy, by były one istotnymi krokami na drodze do 
utworzenia wewnętrznego rynku kolejowego. Taki rynek dedykowany transpor-
towi kolejowemu przedstawiony jest np.: w przytoczonych przykładowych aktach 
opisujących utworzenie korytarzy transportowych [15], [16], wdrażania interope-
racyjności [4], czy stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności [14].

Dokonując analiz rynkowych w Unii Europejskiej, dostrzeżono, iż efektyw-
ność systemu kolejowego powinna zostać poprawiona w celu zintegrowania go 
z konkurencyjnym rynkiem, uwzględniając szczególne cechy kolejnictwa. Zwięk-
szenie integracji sektora transportowego jest jednym z podstawowych elementów 
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urzeczywistnienia rynku wewnętrznego i kolej stanowi istotną część sektora trans-
portu, który zmierza w kierunku mobilności zgodnej z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. Widząc takie potrzeby uchwalono m.in. dyrektywę 2021/34/UE 
[2] w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, w której 
zapisach znajdują się odesłania do promowania przez zarządców infrastruktury 
systemu ETCS, którego zastosowanie po stronie pojazdowej mogło by być zróżni-
cowane w ponoszonych opłatach za dostęp do infrastruktury.

Umożliwienie obywatelom Unii, podmiotom gospodarczym oraz właściwym 
organom pełnego uczestnictwa w korzyściach wynikających z utworzenia jedno-
litego europejskiego obszaru kolejowego właściwe jest w szczególności poprzez 
poprawienie wzajemnych powiązań oraz interoperacyjność krajowych sieci ko-
lejowych jak również dostępu do nich, przez wprowadzenie w życie wszelkich 
środków, które mogą być niezbędne w obszarze normalizacji technicznej. Realiza-
cję tych elementów można uzyskać poprzez stosowanie dyrektywy 2016/797 [4] 
w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej. Dążenie do osią-
gnięcia interoperacyjności w ramach systemu kolei w Unii powinno prowadzić do 
określenia optymalnego poziomu harmonizacji technicznej i umożliwić usprawnie-
nie, poprawę i rozwój usług w zakresie międzynarodowego transportu kolejowego 
w obrębie Unii oraz w relacjach z państwami trzecimi, a także przyczyniać się 
do stopniowego tworzenia wewnętrznego rynku sprzętu i usług na potrzeby bu-
dowy, odnowienia, modernizacji i eksploatacji systemu kolei w Unii. Działalność 
komercyjna kolei na całej sieci kolejowej wymaga w szczególności pełnej zgodności 
infrastruktury i pojazdów, jak również skutecznego wzajemnego połączenia syste-
mów informowania i komunikowania różnych zarządców infrastruktury i przed-
siębiorstw kolejowych. Od takiej zgodności i wzajemnego połączenia uzależnione 
są: stopień wydajności, poziom bezpieczeństwa, jakość usług oraz koszty, podobnie 
jak, w szczególności, interoperacyjność systemu kolei Unii.

Aby zapewnić spełnienie wymagań interoperacyjności, dla każdego podsyste-
mu strukturalnego i eksploatacyjnego opracowano techniczne specyfikacje intero-
peracyjności, co w przypadku niniejszych rozważań ma zastosowanie TSI podsys-
temów Sterowanie [13], które to TSI określają wszelakie warunki, z którymi mają 
być zgodne składniki interoperacyjności oraz procedury oceny zgodności. W TSI 
powinno być zawsze zapewnienie zgodności z istniejącymi podsystemami. Zarów-
no dyrektywę o interoperacyjności jak i TSI należy stosować do całego systemu ko-
lei Unii, a zakres TSI powinien być tak rozszerzony, aby obejmowały one pojazdy 
i sieci nieuwzględnione w transeuropejskim systemie kolei, uwzględniając warunki 
dyrektywy, iż dotyczą one projektowania, budowy, dopuszczenia do eksploatacji, 
modernizacji, odnowienia, eksploatacji i utrzymania części tego systemu, a także 
kwalifikacji zawodowych, wymagań zdrowotnych i dotyczących bezpieczeństwa 
mających zastosowanie do personelu mającego udział w jego eksploatacji i utrzy-
maniu.

Omówione powyżej, pokrótce, akty prawne opisujące jednolity system kole-
jowy w Unii nie są jedynymi, które swoim zakresem obejmują korytarze trans-
portowe. Innymi aktami prawnymi, są te które dedykowane są europejskiej sieci 
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kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Między innymi, 
jednym z takich aktów, które powołało do funkcjonowania pierwsze 9 kolejowych 
korytarz transportowy (RFC) jest Rozporządzenie 913/2010 [15] (uzupełnione 
decyzją 2017/177 [2] w odniesieniu do kolejnych 2 korytarzy RFC). Rozporzą-
dzenie to nakierunkowane zostało na tworzenie międzynarodowych kolejowych 
korytarzy towarowych tworzących europejską sieć kolejową ukierunkowaną na 
konkurencyjny transport towarowy. Kreowanie ich powinno być przeprowadzone 
w sposób spójny z transeuropejską siecią transportową (TEN-T) lub korytarzami 
europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS). W tym celu ko-
nieczny jest skoordynowany rozwój sieci, w szczególności w odniesieniu do inte-
gracji międzynarodowych korytarzy kolejowego transportu towarowego z istnieją-
cą siecią TEN-T i z korytarzami ERTMS. Ponadto, należy wprowadzić na szczeblu 
Unii harmonizujące przepisy dotyczące korytarzy towarowych. Ich celem jest za-
chęcanie do tworzenia projektów ukierunkowanych na ograniczenie hałasu spowo-
dowanego przez pociągi towarowe. W razie potrzeby utworzenie tych korytarzy 
powinno być wspierane finansowo w ramach programu sieci TEN-T, programów 
badawczych i innych unijnych strategii politycznych i funduszy. Takie fundusze dla 
sieci TEN-T gwarantowane były poprzez uchwalenie Rozporządzenia 1316/2013 
[17], w tym do rozmieszczenia ERTMS na głównych trasach kolejowych korytarzy 
towarowych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.

Innym aktem prawnym ustanawiającym wytyczne dotyczące rozwoju transeu-
ropejskiej sieci transportowej o strukturze dwupoziomowej, obejmującej sieć kom-
pleksową i sieć bazową, ustanowioną w oparciu o sieć kompleksową jest Rozporzą-
dzenie 1315/2013 [16] rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Dokument 
ten zawiera wyszczególnienie wymogów, które należy spełnić w zakresie zarzą-
dzania i określa priorytety rozwoju infrastruktury transeuropejskiej sieci transpor-
towej. Transeuropejska sieć transportowa obejmuje infrastrukturę transportową 
i aplikacje telematyczne oraz środki promujące skuteczne zarządzania taką infra-
strukturą i użytkowanie jej, a także umożliwiające wprowadzenie i funkcjonowa-
nie zrównoważonych i wydajnych usług transportowych. Infrastruktura transeu-
ropejskiej sieci transportowej składa się z infrastruktury na potrzeby transportu 
kolejowego, transportu wodnego śródlądowego, transportu drogowego, transpor-
tu morskiego, transportu lotniczego i transportu multimodalnego.

2. Kolejowe towarowe korytarze (RFC)

Z chwilą opublikowania Rozporządzenia 913/2010 w sprawie europejskiej sieci 
kolejowej, ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy [15], wskazano 
dziewięć pierwszych korytarzy RFCx wymienionych w poniższej tab. 1.

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionego rozporządzenia, możliwe jest powo-
ływanie nowych korytarzy towarowych, które po spełnieniu odpowiednich kryte-
riów mogą zostać zatwierdzone do funkcjonowania i powinny zapewnić przebieg 
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przez terytoria obejmujące co najmniej trzy państwa członkowskie, lub dwa pań-
stwa członkowskie, jeżeli odległość między terminalami kolejowymi obsługiwany-
mi przez ten korytarz jest większa niż 500 km.

Z biegiem lat, powyższe kryteria spełniły dwa kolejne korytarze (wymienione 
w poniższej tab. 1. na ostatnich miejscach) i aktualnie w Europie jest 11 kolejo-
wych korytarzy towarowych.

Tabela 1. Wykaz kolejowych korytarzy towarowych
Lp. Symbol Nazwa korytarza Przebieg korytarza

1. RFC1 Ren – Alpy Holandia (Amsterdam/Rotterdam/Vlissingen), Belgia, Niemcy, 
Szwajcaria, Włochy (Genua)

2. RFC2 Morze Północne – 
Morze Śródziemne

Holandia (Amsterdam/Rotterdam/Terneuzen)/Belgia (Zeebrugge)/
Francja (Dunkierka/Calais), Francja, Luksemburg, Szwajcaria 
(Genewa/Bazylea)/Francja (Fos-sur-Mer/Marsylia)

3. RFC3 Skandynawia – Morze 
Śródziemne

Norwegia (Oslo)/Szwecja (Sztokholm), Dania, Niemcy, Austria, 
Włochy (Palermo/Augusta)

4. RFC4 Atlantycki Portugalia (Lizbona/Sines)/Hiszpania (Algeciras), Hiszpania, 
Francja, Niemcy (Mannheim)

5. RFC5 Morze Bałtyckie – 
Morze Adriatyckie

Polska (Świnoujcie/Gdynia), Czechy/Słowacja, Austria, Słowenia 
(Koper)/Włochy (Triest/Wenecja//Ravenna/Bolonia)

6. RFC6 Śródziemnomorski
Hiszpania (Algeciras/Almeria/Lorca/Kartagena)/Francja  
(Fos-sur-Mer/Marsylia), Francja, Włochy, Słowenia/Chorwacja, 
Węgry (Záhony)

7. RFC7 Orient/Wschód – 
Morze Śródziemne

Niemcy (Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hamburg/Rostock), 
Czechy, Słowacja, Węgry, Serbia, Rumunia, Bułgaria (Burgas/
Swilengrad)/ Grecja (Patras)

8. RFC8 Morze Północne – 
Morze Bałtyckie

Holandia (Amsterdam/Rotterdam)/Belgia (Antwerpia)/ Niemcy 
(Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hamburg/Rostock), Niemcy, 
Czechy (Praga), Polska (Katowice/Terespol), Litwa, Łotwa, 
Estonia (Tallin)

9. RFC9 Ren – Dunaj Francja (Strasburg), Niemcy, Austria/Czechy, Słowacja, Węgry, 
Rumunia (Konstanca)

10. RFC10 Alpy – Bałkany 
Zachodnie

Austria (Salzburg/Weles), Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bułgaria 
(Swilengrad)

11. RFC11 Amber (Bursztynowy) Polska (Warszawa/Małaszewicze), Słowacja, Węgry, Węgry 
(Kelebia)/ Słowenia (Koper)

Schematyczny przebieg kolejowych korytarzy towarowych zaprezentowany zo-
stał na rys. 1.

3. Korytarze europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym 
ERTMS

Zgodnie z obowiązującym podejściem, system kolejowy podzielony jest na 
podsystemy strukturalne jak podsystemy eksploatacyjne. Dla obu tych rodzajów 
podsystemów opracowany jest zestaw technicznych specyfikacji interoperacyjności 
(TSI). Każda techniczna specyfikacja interoperacyjności wskazuje strategię wdra-
żania danej TSI oraz etapy, jakie mają być zakończone celem stopniowego przej-
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ścia od sytuacji obecnej do stanu ostatecznego, w którym zgodność z TSI będzie 
normą.

Zgodnie z zatwierdzonymi przepisami prawa, dotyczącymi wdrożenia technicz-
nej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącego się do podsystemu sterowanie 
(zarówno w części urządzenia przytorowe jak i urządzenia pokładowe) państwa 
członkowskie ustanowiły krajowe plany wdrożenia dla TSI Sterowanie i przedsta-
wiły te plany Komisji Europejskiej celem zatwierdzenia i uzgodnienia docelowe-
go planu wdrożenia systemu zarządzania ruchem kolejowym ERTMS w Europie. 
Strategia wdrażania TSI Sterowanie powinna nie tylko polegać na zgodności pod-
systemów z TSI w czasie ich wprowadzania do eksploatacji, aktualizacji lub odno-
wy, lecz także opierać się na skoordynowanym wdrażaniu wzdłuż paneuropejskich 
korytarzy łączących główne europejskie obszary transportu towarowego. Ponieważ 
interoperacyjność może zostać osiągnięta jedynie, jeżeli korytarze są w pełni wypo-
sażone, w związku z tym kluczowym jest określenie w europejskim planie wdraża-
nia odpowiednich terminów odnowy lub aktualizacji podsystemów.

Rys. 1. Mapa kolejowych korytarzy towarowych [11]
Źródło RailNetEurope

Zasadniczo projekty dotyczące europejskiego systemu zarządzania ruchem ko-
lejowym (ERTMS), a w szczególności linie określone w europejskim planie wdro-
żenia, mogą być objęte wsparciem wspólnotowym w ramach programu TEN-T 
lub innych programów wspólnotowej pomocy finansowej.

Celem europejskiego planu wdrożenia ERTMS jest stopniowe zapewnienie do-
stępu do zwiększonej liczby linii, portów, terminali i stacji rozrządowych dla lo-
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komotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych wyposażonych w ERTMS bez 
konieczności dodatkowego wyposażania. W tym celu plan wdrożenia nie wymaga 
usunięcia stosowanych systemów klasy B (nieinteroperacyjnych systemów naro-
dowych) ma liniach objętych planem. W terminie określonym w planie wdroże-
nia wyposażenie w systemy klasy B nie jest jednak warunkiem dostępu do torów 
kolejowych linii objętych planem wdrożenia dla lokomotyw, wagonów i innych 
pojazdów kolejowych wyposażonych w ERTMS. Jeżeli przestrzeń terminalowa, na 
przykład porty lub konkretne linie w porcie, nie jest wyposażona w system klasy 
B, wymogi dotyczące połączenia takich przestrzeni terminalowych niekoniecznie 
muszą się wiązać z potrzebą wyposażenia takiego terminalu lub linii w ERTMS, 
pod warunkiem że wyposażenie w system klasy B nie jest warunkiem dostępu do 
torów kolejowych. W przypadku linii, co najmniej linię uważa się za wyposażoną 
po wyposażeniu obydwu torów. Jeżeli w odcinku korytarza znajduje się więcej niż 
jedna linia, co najmniej jedna linia musi być wyposażona na tym odcinku, a cały 
korytarz uznaje się za wyposażony po wyposażeniu co najmniej jednej linii na całej 
długości korytarza.

Sieć korytarzy przewidzianych do wyposażenia w ERTMS zgodnie z określo-
nym harmonogramem jest wyszczególniona w technicznych specyfikacjach inte-
roperacyjności podsystemu Sterowanie. W dokumencie tym są również wskazane 
porty, stacje rozrządowe, terminale towarowe i obszary transportu towarowego, 
które zostaną połączone z przynajmniej jednym z sześciu korytarzy określonych 
po raz pierwszy w Decyzji 2009/561/WE, wprowadzającej w życie kolejne zmiany 
w TSI, w terminie i zgodnie z warunkami określonymi w tym dokumencie oraz 
późniejszymi aktualizacjami.

4. Obszar oddziaływania w odniesieniu do kryteriów spełnienia wyma-
gań zasadniczych

Jak już wspomniano poszczególne przywołane powyżej akty prawne wskazują 
elementy infrastruktury kolejowej, które do określonego roku powinny spełniać 
warunek wypełnienia wymagań interoperacyjności w odniesieniu do sieci kom-
pleksowych.

Bazując na zapisach TSI Sterowanie jako dokumentach wyjściowych, zabudowa-
na i dopuszczona do eksploatacji infrastruktura kolejowa zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami [5], powinna zostać zabudowana na 6 korytarzach transportowych, 
z których 1 przebiega przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tym korytarzem 
jest Korytarz F, który od granicy w Rzepinie przez Zbąszynek, Poznań, Warsza-
wa biegnie do granicy w Terespolu, obejmując swoim zasięgiem towarowe trasy 
okrążające niektóre miejscowości przez Zbąszynek Towarowy, Poznań Franowo, 
Warszawę Pragę, czy prowadzony innym śladem z Łowicza przez Skierniewice 
i Czachówek do Łukowa. Dodatkowo korytarz ten ma swoją odnogę od granicy 
w Bielawa Dolna przez Węgliniec do Legnicy. Ponadto TSI Sterowanie określa rów-
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nież połączenia z głównymi europejskimi portami, stacjami rozrządowymi, termi-
nalami towarowymi i obszarami transportu kolejowego, które dla Polski określone 
są w lokalizacji Gdynia¸ Katowice, Wrocław, Gliwice, Poznań Warszawa. W od-
niesieniu do lokalizacji Wrocławia, zapisy TSI uszczegóławiają, iż w celu połączenia 
z granicą w Zgorzelcu, wyposażenie interoperacyjnego systemu ERTMS powinno 
objąć również linię Wrocław – Legnica.

Poprzez zapisy poszczególnych europejskich aktów, w odniesieniu do 
rozważanego zagadnienia, realizowana jest korelacja przebiegu poszczególnych 
korytarzy transportowych, których wspólny przebieg jest identyczny dla wytra-
sowanych kolejowych korytarzy towarowych [15]. Zapisy tego rozporządzenia 
wskazują 11 korytarzy RFC, z których 3: RFC5 [12], RFC8 [10], RFC11 [1] 
przebiegają przez terytorium Polski. Do tych korytarzy przypisane są terminale 
towarowe, które w określonych lokalizacjach mogą obsługiwać więcej niż jeden 
korytarz. W odniesieniu do korytarza RFC5 mamy więc przypisanych łącznie 32 
lokalizacje terminali towarowych, do RFC8 wskazanych jest 14 lokalizacji termi-
nali natomiast do RFC11 takich lokalizacji wskazujących terminale towarowe jest 
22.

Lokalizacje ww. terminali towarowych, znajdują również miejsce w innym eu-
ropejskim akcie prawnym. Tym aktem jest Rozporządzenie 1315/2013 [16] o roz-
woju transeuropejskiej sieci transportowej, które ustanawia wytyczne dotyczące 
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej o strukturze dwupoziomowej, obej-
mującej sieć kompleksową i sieć bazową ustanowioną w oparciu o sieć komplek-
sową. Rozporządzenie to wskazuje określone lokalizacje węzłów w odniesieniu do 
portów lotniczych, portów morskich, portów śródlądowych i terminali kolejowo-
-drogowych. Odnosząc się tylko do wskazań związanych z transportem kolejowym 
mamy zlokalizowane węzły sieci bazowej w miejscowościach: Gdańsk, Gdynia, 
Katowice (Sławków), Kraków, Łódź/Stryków, Poznań. Natomiast węzłami przypi-
sanymi do sieci kompleksowej są lokalizacje znajdujące się w miejscowości: Biały-
stok, Braniewo, Bydgoszcz, Dorohusk/Okopy, Ełk, Katowice (Gliwice/Pyrzowice), 
Małaszewicze/Terespol, Medyka/Żurawica, Rzepin.

5. Podstawowe wymogi do spełnienia wymagań zasadniczych

W niniejszym materiale, który powstał na podstawie analizy zapisów poszcze-
gólnych aktów prawnych zarówno europejskich, jak i krajowych, w odniesieniu 
do zapisów poszczególnych aktów prawnych, w opisanych rozważaniach nie jest 
wykonywana interpretacja i weryfikacja zgodności korelacji zapisów pomiędzy 
wskazaniami wynikającymi z przestrzegania prawa europejskiego, czy zapisami 
prawa krajowego.
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5.1. Wytyczne docelowych rozwiązań zgodnie z prawem europejskim

Zgodnie z zapisami Rozporządzenie 1315/2013 [16] elementami infrastruk-
tury linii kolejowych są między innymi zarówno bocznice, jak i terminale towa-
rowe oraz platformy logistyczne do przeładunków towarów w ramach transportu 
kolejowego i pomiędzy koleją a innymi rodzajami transportu. Rozporządzenie to 
definiuje wymogi jakie musi spełniać infrastruktura transportowa, a które zgodnie 
z zapisami wskazują:

1) Terminale towarowe zostają połączone z infrastrukturą drogową lub, w miarę moż-
liwości, infrastrukturą wodną śródlądową sieci kompleksowej.

2) 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/WE1 

oraz środków wykonawczych do niej, aby zapewnić interoperacyjność sieci kom-
pleksowej;

c) spełniała wymogi technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) przyjętych 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2008/57/WE2, z wyjątkiem przypadków dozwolo-
nych na podstawie odpowiedniej TSI lub procedury określonej w art. 9 dyrektywy 
2008/57/WE2;

d) była w pełni zelektryfikowana w zakresie linii oraz, w miarę potrzeb związa-
nych z eksploatacją pociągów zasilanych elektrycznie, w zakresie bocznic, z wy-
jątkiem sieci odizolowanych;

e) spełniała wymogi określone w dyrektywie parlamentu europejskiego i rady 
2012/34/UE w zakresie dostępu do terminali towarowych.

3) Na wniosek państwa członkowskiego, we właściwie uzasadnionych przypadkach ko-
misja udziela zwolnień od wymogów, które wykraczają poza wymogi dyrektywy 
2008/57/WE w odniesieniu do ERTMS i elektryfikacji.

Rozporządzenie to, tak jak wskazano powyżej, w swoich zapisach określa do-
kładne przedstawienie węzłów sieci bazowej oraz sieci kompleksowej. Zapisy po-
szczególnych artykułów tegoż aktu prawnego interpretują również lata, według 
których infrastruktura sieci bazowej jak również sieci kompleksowej musi być 
utrzymywana i rozwijana, jak również dostoswana do wymagań związanych ze 
spełnieniem wymagań zasadniczych w odniesieniu do interoperacyjności podsys-
temu Sterowanie.

Odnosząc się do zapisów wskazanych w ramach niniejszych rozważań aktów 
prawnych prawa europejskiego, można zauważyć, iż w każdym z nich wskazywa-
ne jest to, iż infrastruktura, która jest projektowana, budowana, modernizowana, 
odnawiana, powinna ona być realizowana w taki sposób, aby zapewnić na niej 
wdrożenie interoperacyjności. Zgodnie z zapisami tych aktów prawnych możliwe 
są do podjęcia również odpowiednie kroki prawne, które operatorom takiej infra-

1  Dyrektywa nieobowiązująca, zastąpiona dyrektywą [6]
2  Zgodnie z zapisami dyrektywy [6][6]
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struktury umożliwiają uzyskanie odstępstwa, a realizacja postanowień spoczywa 
na podmiocie wnioskującym o taki wyjątek.

5.2. Zalecenia docelowych rozwiązań zgodnie z krajowymi dokumentami 
strategicznymi

Każda inwestycja realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oprócz 
spełniania wymagań prawa europejskiego, wynikającego z przynależności Polski 
do Unii Europejskiej, musi, jako podstawowe, spełniać również wymagania prawa 
krajowego. Odnosi się to również do infrastruktury wskazywanej w Rozporzą-
dzeniu 913/2010 czy 1315/2013, jako elementów systemu kolejowego opisanych 
przykładowymi aktami, opisującymi wymagania dla kolei [7], wdrażania intero-
peracyjności [14], wymaganiami dotyczącymi sygnalizacji [8] czy uzyskania ze-
zwolenia na dopuszczenie do eksploatowanych określonych typów urządzeń [9]. 
W poniższej analizie możliwości technicznych wdrożenia systemu radiowego oraz 
ETCS uwzględniono odniesienie do następujących aktów prawa krajowego:

Odnosząc się do zapisów ustawy [7], można zauważyć, iż przenosi ona zaimple-
mentowanie dyrektyw związanych z obszarem kolejowym i przez swoje zapisy oraz 
zapisy aktów wykonawczych do ustawy wskazywane jest zapewnienie wdrożenia 
interoperacyjności na projektowanej, budowanej, modernizowanej czy odnawianej 
sieci kolejowej.

Jednakże oprócz aktów prawnych, w obiegu formalnym funkcjonują zatwier-
dzane przez organy administracji państwowej różnego rodzaju dokumenty stra-
tegiczne. Jednym z takich dokumentów stanowiących swojego rodzaju narzędzie 
wdrożenia interoperacyjności kolei wspólnoty jest opracowany przez ministra wła-
ściwego transportowi kolejowemu dokument (wraz z suplementami), aktualizują-
cy założenia krajowe w odniesieniu do narodowego planu wdrażania technicznej 
specyfikacji interoperacyjności Sterowanie [6].

Podstawowym celem opracowanego przez ministerstwo planu było przeka-
zanie przewoźnikom kolejowym informacji w zakresie harmonogramu rozbudo-
wy systemu ERTMS w Polsce tak, aby umożliwić im odpowiednie zaplanowanie 
swojej działalności biznesowej w kontekście stopniowego wyposażenia pojazdów 
trakcyjnych w urządzenia pokładowe systemu. Krajowy plan wdrażania TSI Stero-
wanie został opracowany w taki sposób, aby wdrażanie tych specyfikacji w Polsce 
w zakresie podsystemów Sterowania nakierowane było na zwiększanie spójności 
całego systemu kolei Unii Europejskiej oraz pozytywnie wpływało na rentowność 
systemu kolei w Polsce.

Dodatkowo do tego dokumentu opracowane zostały uszczegółowienia, któ-
rych głównym powodem powstania było utworzenie swoistej mapy drogowej dla 
uczestników rynku kolejowego w obliczu spodziewanej migracji z systemu radio-
łączności analogowej VHF w paśmie 150 MHz do cyfrowej GSM-R. Szczegółowe 
zapisy dotyczące strategii migracji w zakresie podsystemu GSM-R dedykowanego 
podsystemowi przytorowemu określiły m.in. poniższe wymagania, których zapisy 
mogą być istotne dla operatorów terminali towarowych:
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1. Na liniach objętych KPW ERTMS, rozwiązaniem docelowym w zakresie łączno-
ści pociągowej jest eksploatowanie systemu GSM-R, z wyjątkiem sieci funkcjonalnie 
wyodrębnionych z systemu kolei, do których nie mają zastosowania wymogi dotyczące 
interoperacyjności systemu kolei oraz łączności manewrowej. Docelowo wyposażonych 
w GSM-R będzie w sumie ok. 15.300 km linii kolejowych (projekt sieciowy GSM-
-R3 wraz z pozostałymi projektami);

(…)
5. Nie przewiduje się równoczesnego działania radiołączności analogowej VHF 150 

MHz i systemu GSM-R na sieci kolejowej.
(…)
12. Ze względu na fakt, że łączność manewrowa wymaga wysokich zasobów radio-

wych, przewyższających pojemność systemu GSM-R, będzie ona realizowana w dal-
szym ciągu (bezterminowo) przy użyciu obecnie eksploatowanego systemu VHF 150 
MHz.

6. Wytyczne dla operatorów terminali w celu spełnienia wymagań za-
sadniczych

Na podstawie przeprowadzonych analiz zapisów aktów prawnych wskazują-
cych na konieczność spełnienia wymagań zasadniczych TSI Sterowanie, zgodnie 
z zawartymi tam formułami prawa europejskiego jak i krajowego, zarządca eks-
ploatowanej infrastruktury wskazanych lokalizacji w przytoczonych rozporządze-
niach, powinien dążyć do wdrożenia interoperacyjnych systemów klasy A na użyt-
kowanej infrastrukturze. Decyzja o zakresie takich wdrożeń, zgodnie z zapisami 
prawnymi spoczywa na zarządcy infrastruktury. W tym miejscu należy jednak 
również wskazać, iż nie dla każdego zarządcy podjęta decyzja będzie miała tzn. taki 
sam ciężar gatunkowy – zupełnie inny będzie dla operatora obsługującego jeden tor 
na bocznicy, a zupełnie inny dla zarządców obsługujących obszar przeładunkowy 
zlokalizowany na granicy różnych szerokości torów kolejowych. W tym zakresie 
zarządcy w prowadzonych wewnętrznych analizach powinni zachować racjonalne 
dostosowanie do własnych potrzeb.

Zwarzywszy na fakt, iż eksploatowana infrastruktura podlega cyklicznym 
pracom, które są klasyfikowane do projektowania, budowania, modernizowa-
nia, odnawiania istniejącej infrastruktury, zgodnie z artykułem 7 Rozporządzenia 
1315/2010, takie prace stanowią projekt będący przedmiotem wspólnego zainte-
resowania. W związku z powyższym zarządcy takiej infrastruktury przy ostatecz-
nej decyzji dotyczącej rekomendacji wdrożenia i spełnienia wymagań zasadniczych 
interoperacyjności powinni posiłkować się dokumentami wskazującymi czy pro-
jekt:

a) przyczynia się do osiągnięcia celów należących do co najmniej dwóch spośród czterech 
kategorii określonych w art. 4;

3  Realizowany zgodnie z właściwym kontraktem na instalację GSM-R (przypisek autora)
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b) jest zgodny z przepisami rozdziału II oraz, jeżeli dotyczy sieci bazowej, dodatkowo 
z przepisami rozdziału III;

c) jest ekonomicznie opłacalny, biorąc pod uwagę analizę kosztów i korzyści społeczno-
-gospodarczych;

d) wykazuje europejską wartość dodaną.
Wypełnienie wymogu interoperacyjności (patrz podpunkt b)), zgodnie z ww. 

rozporządzeniem, dla obszarów wskazanych jako węzły sieci bazowej, wśród któ-
rych wymienia się terminale kolejowo-drogowe, w odniesieniu do operatorów ta-
kich terminali w przywołanych w tekście lokalizacjach, obliguje do zachowania 
osiągnięcia celów w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r., natomiast w odniesieniu 
do sieci kompleksowej takie cele powinny być zrealizowane w terminie do dnia 
31 grudnia 2050 r. Wyznaczone daty graniczne nie odnoszą się do projektowania, 
budowania, modernizowania, odnawiania, co oznacza, iż zrealizowanie prac w ww. 
obszarze, czas dostosowania zostaje skrócony do dnia zakończenia przeprowadzo-
nej inwestycji i uzyskania zgody na przekazanie do eksploatacji takiej infrastruk-
tury.

Cele te dla transeuropejskiej sieci transportowej opisane wartością dodaną re-
alizowane są poprzez urzeczywistnienie zgodnie z artykułem 4 rozporządzenia 
1315/2010 określonych parametrów w następujących czterech kategoriach:

a) spójność przez:
(i) dostępność i łączność wszystkich regionów Unii, w tym regionów odległych, naj-

bardziej oddalonych, wyspiarskich, peryferyjnych i górzystych, a także obszarów 
słabo zaludnionych;

(ii) zniwelowanie różnic w jakości infrastruktury między państwami członkowskimi;
(iii)  połączenia między infrastrukturą transportową do ruchu dalekobieżnego a in-

frastrukturą do ruchu regionalnego i lokalnego, w odniesieniu zarówno do prze-
wozu osób, jak i towarów;

(iv) infrastrukturę transportową, która odzwierciedla specyfikę różnych części Unii 
i zapewnia zrównoważone objęcie wszystkich regionów europejskich;

b) wydajność przez:
(v) usuwanie wąskich gardeł i uzupełnianie brakujących ogniw, zarówno w obrębie 

poszczególnych infrastruktur transportowych, jak i na węzłach połączeniowych 
pomiędzy nimi, w obrębie terytoriów państw członkowskich i pomiędzy nimi;

(vi) wzajemne łączenie oraz interoperacyjność krajowych sieci transportowych;
(vii) optymalną integrację i wzajemne połączenia wszystkich rodzajów transportu;
(viii) wspieranie ekonomicznie wydajnego transportu o wysokiej jakości, przyczynia-

jącego się do dalszego rozwoju gospodarczego i konkurencyjności;
(ix) skuteczne wykorzystywanie nowej i istniejącej infrastruktury;
(x) stosowanie nowatorskich koncepcji technicznych i operacyjnych w sposób racjonal-

ny pod względem kosztów;
c) zrównoważony charakter przez:

(xi) rozwój wszystkich rodzajów transportu w sposób zgodny z zapewnianiem zrów-
noważonego i ekonomicznie efektywnego transportu w perspektywie długotermi-
nowej;



170 Gradowski P.

(xii) przyczynianie się do niskoemisyjnego i czystego transportu niepowodującego emi-
sji dużych ilości gazów cieplarnianych, do bezpieczeństwa paliwowego, zmniej-
szania kosztów zewnętrznych i ochrony środowiska;

(xiii) wspieranie niskoemisyjnego transportu w celu znacznego obniżenia do roku 
2050 emisji CO2, zgodnie z odnośnymi celami Unii w zakresie obniżania emisji 
CO2;

d) zwiększanie korzyści dla użytkowników przez:
(xiv) spełnianie potrzeb użytkowników w zakresie mobilności i transportu w obrębie 

Unii oraz w relacjach z państwami trzecimi;
(xv) zapewnienie bezpiecznych, pewnych i o wysokiej jakości norm jakości, zarówno 

w przewozie osób, jak i towarów;
(xvi) umożliwianie mobilności nawet w przypadku klęsk żywiołowych lub katastrof 

spowodowanych przez człowieka, zapewniając dostęp do służb ratowniczych;
(xvii) ustanowienie wymogów dotyczących infrastruktury, w szczególności w obszarze 

interoperacyjności, bezpieczeństwa i ochrony, które zapewnią jakość, skuteczność 
i zrównoważoność usług transportowych;

(xviii) dostępność dla osób starszych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej i pasa-
żerów niepełnosprawnych.

Powyższe kryteria są między innymi oceniane i analizowane w dokumentach 
poświęconych analizie kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych, które dla za-
rządców infrastruktury stanowią podstawę do podjęcia decyzji o zakresie i wielko-
ści prac jakie zostaną zrealizowane na eksploatowanej infrastrukturze.
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Streszczenie. W artykule zaprezentowano wpływ oceny bezpiecznej integracji na kompletność 
i skuteczność prowadzonych procesów oceny ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem CSM-RA. Ukaza-
no rolę i znaczenie oceny bezpiecznej integracji prowadzonej w ramach procesu zarządzania ryzy-
kiem w transporcie kolejowym przed i po wdrożeniu opublikowanej przez Agencję Kolejową Unii 
Europejskiej „Noty objaśniającej w sprawie bezpiecznej integracji”. Publikacja przedstawia sposób 
wykazywania bezpiecznej integracji przez podmioty wprowadzające zmianę oraz rolę i zadania 
jednostek oceniających ryzyko (AsBo) w jej ocenie w ramach oceny prowadzonych przez Wniosko-
dawców procesów zarządzania ryzykiem.
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1. Ujęcie prawne pojęcia bezpieczna integracja

W dniu 24 kwietnia 2009 roku opublikowane zostało pierwsze Rozporządze-
nie Komisji (WE) nr 352/2009 w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bez-
pieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka[1]. Celem ustanowionego CSM 
w zakresie wyceny i oceny ryzyka (zwanego dalej CSM-RA) jest zachowanie pozio-
mu bezpieczeństwa kolei wspólnotowych lub jego poprawa, gdy jest to konieczne 
i praktycznie możliwe. Zgodnie z przyjętymi założeniami CSM-RA służy poprawie 
dostępu do rynku usług przewozów kolejowych dzięki harmonizacji:

a) procesów zarządzania ryzykiem stosowanych do oceny wpływu zmian na 
poziomy bezpieczeństwa i zgodność z wymogami bezpieczeństwa; 

b) wymiany informacji mających znaczenie dla bezpieczeństwa pomiędzy róż-
nymi podmiotami sektora kolejowego w celu zarządzania bezpieczeństwem 
w ramach różnych interfejsów istniejących w tym sektorze;

c) dowodów uzyskanych dzięki stosowaniu procesu zarządzania ryzykiem [2]
[3].

Przyjęte CSM-RA miało zastosowanie do wszelkich zmian systemu kolejowego 
w państwie członkowskim, kiedy zmiana warunków prowadzenia działalności lub 
wprowadzenie nowego materiału powoduje nowe ryzyko dla infrastruktury lub 
prowadzonej działalności; które w wyniku zastosowania przedmiotowego Rozpo-
rządzenia uznane zostały za znaczące. Zmiany takie mogły mieć charakter tech-



174 Karasiewicz I.

niczny, eksploatacyjny lub organizacyjny. W przypadku zmian organizacyjnych, 
brane pod uwagę były wyłącznie zmiany, które mogły mieć wpływ na warunki 
eksploatacji. Z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy znaczące zmiany dotyczyły 
podsystemów strukturalnych, do których miała zastosowanie dyrektywa 2008/57/
WE, CSM-RA znajdowało zastosowanie:

a) jeżeli ocena ryzyka była wymagana w odpowiednich technicznych specyfi-
kacjach interoperacyjności (TSI). W takim przypadku TSI określały, w razie 
potrzeby, które elementy CSM mają zastosowanie;

b) aby zapewnić bezpieczną integrację podsystemów strukturalnych, do któ-
rych mają zastosowanie TSI, z istniejącym systemem (zgodnie z art. 15 ust. 
1 dyrektywy 2008/57/WE). Jednakże, w takim przypadku nie mogło to 
prowadzić do wymogów sprzecznych z wymogami, które są określone w od-
powiednich TSI i mają charakter obligatoryjny [1].

Przyjęte Rozporządzenie nie spełniło w pełni swojej roli. W wyniku analizy 
skuteczności stosowanego Rozporządzenia oraz doświadczeń z jego funkcjonowa-
nia Agencja Kolejowa Unii Europejskiej wskazała m.in. na konieczność rozwoju 
roli i obowiązków jednostki oceniającej oraz wymogi kwalifikacyjne, jakie jed-
nostka oceniająca powinna spełniać w celu uniknięcia niespójności w stosowaniu 
Rozporządzenia w poszczególnych państwach członkowskich, biorąc pod uwagę 
interfejsy z istniejącymi unijnymi procedurami autoryzacji lub certyfikacji w sek-
torze kolejowym. Dodatkowo wskazano konieczność wprowadzenia modyfikacji 
kryteriów akceptacji ryzyka, które mogą być użyte do oceny dopuszczalności ryzy-
ka podczas szacowania i wyceny jawnego ryzyka [2].

W nowym Rozporządzeniu w sprawie wyceny i oceny ryzyka [2] z późn. zm. 
[3] zakres ocenianych zmian organizacyjnych rozszerzony został o zmiany orga-
nizacyjne wpływające na procesy utrzymania. Dodatkowo wskazano, że aktualne 
Rozporządzenie stosuje się także do podsystemów strukturalnych, do których ma 
zastosowanie dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei [5]:

a) jeżeli ocena ryzyka jest wymagana w odpowiednich technicznych specyfi-
kacjach interoperacyjności (TSI); w takim przypadku TSI określają, w razie 
potrzeby, które elementy Rozporządzenia mają zastosowanie;

b) jeżeli zmiana jest znacząca, proces zarządzania ryzykiem jest stosowany 
w ramach dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych w celu 
zapewnienia ich bezpiecznej integracji z istniejącym systemem. Stoso-
wanie Rozporządzenia w tym przypadku nie może prowadzić do wymogów 
sprzecznych z wymogami określonymi w odpowiednich TSI.

Podobnie jak w pierwszym Rozporządzeniu Wnioskodawca1 zobowiązany jest 
zagwarantować, że zakres zarządzania ryzykiem obejmuje sam system oraz jego 
integrację z całym systemem kolejowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem [3] w przypadku zastosowania szacowania jaw-
nego ryzyka, jako zasady akceptacji ryzyka za dopuszczalne, można uznać ryzyko 
związane z awariami funkcji systemu technicznego, jeżeli m.in. określono warunki 

1	 	w	myśl	CSM-RA
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stosowania na potrzeby bezpiecznej integracji ocenianego systemu technicznego 
w systemie kolei i odnotowano je w rejestrze zagrożeń. Zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia określone warunki stosowania należy przekazać podmiotowi od-
powiedzialnemu za wykazanie bezpiecznej integracji.

Dodatkowo CSM-RA wskazuje w Załączniku I w pkt. 5.2, że dokumentacja 
przedstawiona przez wnioskodawcę obejmuje co najmniej m.in. wszystkie założe-
nia istotne dla integracji, eksploatacji lub utrzymania systemu przyjęte podczas 
definiowania i projektowania systemu oraz oceny ryzyka dotyczącej systemu.

Nakładające obowiązek wykazania bezpiecznej integracji dla wprowadzanych 
w systemie kolejowym zmian CSM-RA nie definiuje pojęcia bezpieczna integracja 
oraz sposobu w jaki powinna ona zostać udokumentowana przez Wnioskodawcę 
oraz weryfikowana przez niezależną jednostkę oceniającą, o której mowa w przed-
miotowym Rozporządzeniu.

Definicję bezpiecznej integracji możemy znaleźć w Rozporządzeniu 2018/545 
[6]. W rozporządzeniu tym bezpieczna integracja została zdefiniowana jako speł-
nienie zasadniczego wymagania dotyczącego bezpieczeństwa określonego w za-
łączniku III do dyrektywy (UE) 2016/797 podczas łączenia składników w inte-
gralną całość, np. pojazd lub podsystem, oraz zapewniania zgodności technicznej 
pomiędzy pojazdem i siecią.

Rozporządzenie 2018/545 [6] nakłada na Wnioskodawcę składającego wnio-
sek o udzielenie zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie 
pojazdu do obrotu obowiązek określenia obowiązujących wymogów dot. m.in bez-
piecznej integracji podsystemów w obrębie pojazdu. Wnioskodawca stosuje proces 
zarządzania ryzykiem określony w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 402/2013 jako metodologię określania obowiązujących wymo-
gów odnośnie do zasadniczych wymagań „bezpieczeństwa” dla pojazdu i podsys-
temów oraz bezpiecznej integracji podsystemów, dla aspektów nieobjętych TSI 
i przepisami krajowymi.

Z kolei pierwsza Dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei [4] w proce-
durze dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych w art. 15 ust. 1 
wskazywała, że „(...) państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe kroki, 
aby zapewnić dopuszczenie do eksploatacji tych podsystemów, jeśli są zaprojekto-
wane, skonstruowane i zamontowane w taki sposób, że spełniają zasadnicze wy-
magania ich dotyczące w chwili ich włączenia do systemu kolei. W szczególności 
sprawdzają one:

– techniczną zgodność tych podsystemów z systemem, do którego są włączane,
– bezpieczną integrację tych podsystemów zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 6 ust. 3 

dyrektywy 2004/49/WE”.
Aktualna Dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei [5] odwołuje się do 

bezpiecznej integracji w obszarach, o których mowa w tabeli 1.
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Tabela 1. Obszary, w których należy wykazać bezpieczną integrację zgodnie z Dyrektywą 2016/797
Miejsce w akcie prawnym Treść odniesienia

Art.	18	ust.	4	„Zezwolenie	na	
dopuszczenie	stałych	urządzeń	do	
eksploatacji”

„Wnioskodawca	składa	w	krajowym	organie	ds.	bezpieczeństwa	
wniosek	o	zezwolenie	na	dopuszczenie	do	eksploatacji	stałych	
urządzeń.	Wnioskowi	towarzyszy	dokumentacja,	która	zawiera	
dowody:	(…)	(c)	bezpiecznej	integracji	tych	podsystemów,	
stwierdzonej	w	oparciu	o	odpowiednie	TSI,	przepisy	krajowe	i	rejestry,	
a	także	wspólne	metody	oceny	bezpieczeństwa	(CMS)	określone	w	art.	
6	dyrektywy	(UE)	2016/798;	(…).”

Art.	21	ust.	3	„Zezwolenie	na	
wprowadzenie	pojazdu	do	obrotu”

„Wnioskowi	o	zezwolenie	na	wprowadzenie	pojazdu	do	obrotu	
towarzyszy	dokumentacja	dotycząca	pojazdu	lub	typu	pojazdu,	
zawierająca	dokumenty	potwierdzające:	
(…)	(c)	bezpieczną	integrację	podsystemów,	o	których	mowa	w	lit.	a),	
w	obrębie	pojazdu,	stwierdzoną	w	oparciu	o	odpowiednie	TSI	oraz	w	
odpowiednich	przypadkach,	przepisy	krajowe,	a	także	wspólne	metody	
oceny	bezpieczeństwa,	o	których	mowa	w	art.	6	dyrektywy	(UE)	
2016/798;	(…).”

Załącznik	III	„Wymagania	
zasadnicze”	Punkt	1	„Wymagania	
ogólne”	

(…)
„1.5.	Zgodność	techniczna	Parametry	techniczne	infrastruktury	oraz	
stałych	urządzeń	muszą	być	zgodne	wzajemnie	oraz	z	pociągami	
kursującymi	po	tym	systemie	kolei.	Wymóg	ten	obejmuje	bezpieczną	
integrację	podsystemów	pojazdu	z	infrastrukturą.”	
(…)

Załącznik	IV	„Procedura	
weryfikacji	WE	podsystemów”	
Punkt	2.4	„Dokumentacja	
techniczna	towarzysząca	deklaracji	
weryfikacji	WE”	

„(…)	
(e)	jeżeli	zgodnie	z	art.	18	ust.	4	lit.	c)	i	art.	21	ust.	3	lit.	c)	wymagana	
jest	weryfikacja	bezpiecznej	integracji,	do	stosownej	dokumentacji	
technicznej	włącza	się	sprawozdania	oceniające,	dotyczące	wspólnych	
metod	oceny	bezpieczeństwa	(CSM)	w	odniesieniu	do	oceny	ryzyka,	o	
których	mowa	w	art.	6	ust.	3	dyrektywy	2004/49/WE.”

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

W wyniku braku jednoznacznego wskazania sposobu, w jaki podmioty wpro-
wadzające zmianę w poszczególnych podsystemach lub całości systemu kolejowe-
go mają wykazać spełnienie warunku dot. bezpiecznej integracji, każdy podmiot 
działający w branży transportu kolejowego wykazuje bezpieczną integrację wg 
różnego podejścia. Część podmiotów traktuje błędnie bezpieczną integrację jako 
odrębny proces od procesu zarządzania ryzykiem. Bezpieczna integracja jest inte-
gralną częścią procesu zarządzania ryzykiem2.

2. Koncepcja bezpiecznej integracji 

Koncepcja „bezpiecznej integracji ma znaczenie, które wykracza poza jedno-
razowe sprawdzenie zgodności technicznej czy prawidłowego ustanowienia in-
terfejsów technicznych między kilkoma połączonymi podsystemami. Bezpieczna 
integracja obowiązuje na różnych poziomach i dotyczy całego cyklu życia projek-
towania, eksploatacji, utrzymania i likwidacji / wycofania z eksploatacji systemu 
kolejowego oraz jego komponentów3.

2	 	[8]	s.	3
3	 	Ibidem
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Podmiot wprowadzający zmianę do systemu kolejowego, polegającą na wpro-
wadzeniu do systemu kolejowego nowego elementu lub zmieniającej element już 
funkcjonujący zobowiązany jest niezależnie od uznania zmiany za znaczącą lub 
nieznaczącą i przeprowadzenia procesu niezależnej oceny przez jednostkę ocenia-
jącą AsBo do realizacji procesu zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzenia w ra-
mach tego procesu bezpiecznej integracji. Prowadzone działania w tym zakresie 
muszą zapewnić, że:

a) nowy lub modyfikowany element jest zgodny technicznie (a zatem posiada 
prawidłowe interfejsy) z innymi częściami systemu, do którego jest wprowa-
dzany;

b) nowy lub modyfikowany element został zaprojektowany jako bezpieczny 
oraz spełnia wszystkie założone cele funkcjonalne i techniczne;

c)  jeżeli ma to zastosowanie: wpływ czynnika ludzkiego i aspektów organiza-
cyjnych na eksploatację i utrzymanie tego elementu oraz na system został 
oceniony i odpowiednio uwzględniony;

d)  wprowadzenie nowego lub modyfikowanego elementu do jego kontekstu 
fizycznego, funkcjonalnego, środowiskowego i eksploatacyjnego oraz kon-
tekstu utrzymania nie przynosi niezamierzonych, niekorzystnych i nieak-
ceptowalnych skutków dla bezpieczeństwa systemu, który powstanie po 
włączeniu tego elementu4.

Zgodnie z zapisami Załącznika I pkt. 2.1.2 [2,3] definicja systemu musi 
uwzględniać co najmniej:

a) „cel systemu (zamierzone przeznaczenie);
b) funkcje i elementy systemu, jeżeli ma to zastosowanie (w tym element ludz-

ki, techniczny i operacyjny);
c) granicę systemu, z uwzględnieniem innych systemów, z którymi system ten 

wzajemnie oddziałuje;
d) interfejsy fizyczne (systemy, z którymi system ten wzajemnie oddziałuje) 

i funkcjonalne (nakłady i efekty dotyczące działania);
e) otoczenia systemu (np. przepływy energii i przepływy termiczne, wstrząsy, 

wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne, przeznaczenie eksploatacyjne);
f) istniejące środki bezpieczeństwa oraz definicja wymogów bezpieczeństwa 

określonych w drodze procesu oceny ryzyka (na kolejnych koniecznych 
istotnych etapach); 

g) założenia określające progi mające zastosowanie do oceny ryzyka.”
Wykonanie przez Wnioskodawcę pełnej i kompletnej definicji systemu pozwoli 

mu na jednoznaczne wskazanie wszystkich interfejsów z innymi podsystemami 
oraz osobami (stanowiskami operacyjnymi), z którymi oceniany system wzajemnie 
oddziałuje. ponadto pozwoli na pełne określenie wymogów eksploatacji i utrzyma-
nia danego interfejsu z ocenianym systemem.

Biorąc pod uwagę powyższe, możemy wyróżnić poziomy bezpiecznej integracji 
zaprezentowane na rys. 1.

4	 	Ibidem
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Rys. 1. Poziomy bezpiecznej integracji
Źródło: Opracowanie własne

3. Model bezpiecznej integracji wg Agencji Kolejowej Unii Europejskiej

Z uwagi na powyższe oraz nie wskazanie w obligatoryjnych przepisach unij-
nych jednoznacznego podejścia do wykazania bezpiecznej integracji w transporcie 
kolejowym w literaturze przedmiotu oraz normach technicznych możemy znaleźć 
kilka modeli, które pozwolą podmiotom wprowadzającym zmianę na wykazanie 
bezpiecznej integracji (patrz tabela 2).

Tabela 2. Modele bezpiecznej integracji
LP. Modele	bezpiecznej	integracji	
1. Model	Safety	Cube	według	Rajabalinejada
2. Pełny	proces	analizy	ryzyka	i	kontroli	zagrożeń	zgodny	z	normą	PN-EN	50129
3. Model	V	według	normy	PN-EN	50126-1
4. Zmodyfikowany	przez	M.	Rajabalinejada	
5. Cztery	obszary	integracji	systemów	według	Rajabalinejada
6. Model	oparty	na	zasadzie	zmniejszania	ryzyka	z	punktu	widzenia	projektowania	według	normy	PN-

EN	ISO	12100
7. Model	bezpiecznej	integracji	według	Europejskiej	Agencji	na	rzecz	Kolei

Źródło: [7] s. 176

W dalszej części artykułu przedstawiono model oceny bezpiecznej integracji 
wskazany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej [8] jako podejście obowią-
zujące jednostki oceniające. Podejście to odnosi się do całego systemu kolejowego, 
jego podsystemów oraz architektury.
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Rysunek 2. Globalny przegląd czynności oceny ryzyka według rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 402/2013
Źródło: Nota…s. 13

Rysunek 2 przedstawia proces zarządzania ryzykiem jako „proces odgórny” 
z punktu widzenia Zarządcy infrastruktury oraz proces oddolny z punktu widzenia 
dostawców. Oznacza to, że odpowiedzialność za prawidłowość realizacji procesów 
zarządzania ryzykiem i bezpiecznej integracji spoczywa na zarządcy infrastruktury 
oraz przedsiębiorstwach kolejowych prowadzących ruch kolejowy na jego sieci. 
Wspólnie pełnią oni rolę Wnioskodawcy, o której mowa w CSM-RA. W myśl tego 
rozporządzenia proces zarządzania ryzykiem dla systemu kolejowego obejmuje na-
stępujące działania:

a) proces oceny ryzyka, w ramach którego identyfikuje się zagrożenia, ryzyko, 
związane z nimi środki bezpieczeństwa oraz wymogi bezpieczeństwa, które 
powinien spełniać oceniany system;

b) wykazanie zgodności systemu ze zidentyfikowanymi wymogami bezpie-
czeństwa;

c) zarządzenie wszystkimi zidentyfikowanymi zagrożeniami oraz związanymi 
z nimi środkami bezpieczeństwa5.

Dodatkowo wszystkie podmioty sektora kolejowego, którego wprowadzana 
zmiana dotyczy, zobowiązane są do współpracy ze sobą w odniesieniu do wszyst-
kich interfejsów mających znaczenie dla ocenianego systemu, aby identyfikować 
zagrożenia dotyczące tych interfejsów i środki bezpieczeństwa związane z tymi 
zagrożeniami oraz wspólnie nimi zarządzać. W tym przypadku podmiotem od-
powiedzialnym za koordynacje działań dot. zarządzania wspólnym ryzykiem na 
interfejsach jest Wnioskodawca.

5	 	[2,3]	Załącznik	1	pkt.	1.1.1
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Proces zarządzania ryzykiem ma charakter wieloetapowy i kończy się z chwilą 
wykazania zgodności systemu ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa koniecz-
nymi do zaakceptowania ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej wskazuje, że ocena ryzyka i zarządzanie 
ryzykiem na poziomie całego systemu kolejowego muszą w szczególności uwzględ-
niać użytkowników i działania ludzkie, aby prawidłowo zidentyfikować:

a) ryzyko operacyjne i powiązane wymagania szkoleniowe;
b) ryzyko powiązane z utrzymaniem systemu kolejowego oraz wymogi doty-

czące funkcji diagnostycznych i szkolenia personelu ds. utrzymania;
c) w przypadku stopniowej migracji z istniejącego systemu bądź jego elemen-

tu, składnika lub komponentu, w zależności od tego, czy:
*	 nowy system, element, komponent lub składnik zastępuje istniejący;
*	 nowy system, element, komponent lub składnik jest nakładany na ist-

niejący;
*	 nowy system, element, komponent lub składnik modyfikuje istniejący6.

d) ryzyko tymczasowe, które może wystąpić na każdym etapie migracji oraz 
konieczne środki kontroli ryzyka, takie jak niezbędne rozwiązania projekto-
we pozwalające na bezpieczną migrację danego etapu, wymogi szkoleniowe 
albo konkretne środki ochrony, które należy wdrożyć. Ekspozycja na ryzyko 
tymczasowe związku z trwającym procesem migracji może trwać od kil-
ku godzin, dni, tygodni, miesięcy do kilku lat, aż do osiągnięcia kolejnego 
etapu migracji. Zazwyczaj ryzyko tymczasowe nie jest tożsame z ryzykiem 
systemu docelowego, który zostaje uruchomiony po zakończeniu migracji. 
W większości przypadków ryzyko tymczasowe dotyczy dostawców poszcze-
gólnych podsystemów, nie oznacza to jednak, że w procesie zarządzania ry-
zykiem tymczasowym nie powinni uczestniczyć zarządcy infrastruktury/
przedsiębiorcy kolejowi. Ich udział wynika z konieczności zastosowania 
odgórnego podejścia systemowego do identyfikacji i kontroli ryzyk tym-
czasowych, które leżą poza obszarem działalności konkretnego dostawcy/
dostawców podsystemu.

W tabeli 3 porównano odpowiedzialności podmiotów odpowiedzialnych za 
rozwój danego podsystemu oraz odpowiedzialność podmiotu odpowiedzialnego za 
rozwój systemu kolejowego.

Proces zarządzania ryzykiem dla podsystemu, podobnie jak dla systemu jako 
całości, opiera się na kompletnej definicji systemu, na podziale architektonicznym 
i jego strukturze, a także wskazaniu konkretnych wymogów środowiskowych 
i eksploatacyjnych oraz wymogów utrzymania określonych na poziomie całego 
systemu kolejowego. W przypadku oceny podsystemu Wnioskodawca w celu 
przeprowadzenia kompletnego procesu zarządzania ryzykiem uwzgledniającego 
przeprowadzenie bezpiecznej integracji musi wykazać spełnienie wymogów funk-
cjonalnych i technicznych oraz wymów bezpieczeństwa określonych na poziomie 
całego systemu kolejowego. W tym przypadku przeprowadzony proces zarządza-

6	 	[8]	s.	12
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nia ryzykiem dla ryzyka wynikającego z projektu i wdrożenia ocenianego podsys-
temu musi wskazywać, że jest ono systematycznie i prawidłowo identyfikowane, 
zarządzane i kontrolowane w celu utrzymania jego poziomu na poziomie akcepto-
walnym. Z kolei dla ryzyka wynikającego z eksploatacji i utrzymania ocenianego 
podsystemu Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że jest ono systematycznie 
identyfikowane i zarządzane. W tabeli 4 przedstawiono porównanie wymagań dla 
ryzyka wynikającego z projektu i wdrożenia ocenianego podsystemu oraz ryzyka 
wynikającego z eksploatacji i utrzymania ocenianego podsystemu.

Tabela 3
Odpowiedzialność podmiotu za rozwój danego 

podsystemu
Odpowiedzialność podmiotu za rozwój systemu 

kolejowego
·	 wykazania	zgodności	z	wymogami	

funkcjonalnymi	i	technicznymi	oraz	
wymogami	bezpieczeństwa	przypisanymi	do	
podsystemu	pozostającego	w	jego	obszarze	
odpowiedzialności;

·	 zidentyfikowania	i	eksportu	wszystkich	
koniecznych	wymogów	dotyczących	eksploatacji	
i	utrzymania,	których	spełnienie	należy	
wykazać	w	ramach	bezpiecznej	integracji	
oraz	bezpiecznego	użytkowania	i	utrzymania	
rozważanego	podsystemu

·	 koordynacja	oceny	ryzyka	i	procesu	zarządzania	
ryzykiem	w	tym:
o	 wykazanie	spełnienia	wymogów	
bezpieczeństwa,	które	zostały	przypisane	
do	projektowania,	eksploatacji	i	utrzymania	
systemu	kolejowego,	a	których	nie	
przeniesiono	na	żadnego	dostawcę	ani	na	
żaden	podsystem	składowy;

o	 koordynację	oceny	ryzyka	i	zarządzania	
ryzykiem	dla	różnych	podsystemów	
składowych	oraz	powiązanych	wyników;

o	 wykazanie	odpowiedniej	kontroli	każdego	
zagrożenia/ryzyka	importowanego	
do	systemu	na	podstawie	ocen	
ryzyka	i	zarządzania	ryzykiem	przez	
dostawców	i	dla	różnych	podsystemów	
składowych.	Spełnienie	tego	warunku	
jest	możliwe	poprzez	przestrzeganie	
importowanych	warunków	aplikacji	
związanych	z	bezpieczeństwem	(SRAC)	
lub	zdefiniowanie	innych	środków	
kontroli	ryzyka	czyniących	to	ryzyko	
akceptowalnym	na	poziomie	systemu	
kolejowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8] s. 12-13
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Tabela 4
Ryzyko wynikające z projektu i wdrożenia 

ocenianego podsystemu
Ryzyko wynikające z eksploatacji i utrzymania 

ocenianego podsystemu
·	 wymogi	bezpieczeństwa	przydzielone	do	

ocenianego	podsystemu	w	procesie	zarządzania	
ryzykiem	na	poziomie	systemu	kolejowego	są	
prawidłowo	określone	i	spełniane;

·	 zagrożenia	i	powiązane	ryzyka,	które	zostały	
importowane	przez	interfejsy	dzielone	z	innymi	
podsystemami	lub	innymi	zaangażowanymi	
podmiotami	i	które	mają	być	kontrolowane	przez	
oceniany	podsystem	otrzymano	od	odpowiednich	
podmiotów	/	z	odpowiednich	podsystemów	i	
prawidłowo	oceniono	oraz	zarządzano	nimi	
do	osiągnięcia	ich	akceptowalnego	poziomu	
(przez	wdrożenie	importowanych	wymogów	
bezpieczeństwa	lub	środków	kontroli	ryzyka	bądź	
przez	zidentyfikowanie	bardziej	adekwatnych	
wymogów/środków);

·	 wnioskodawca	potwierdza	prawidłowe	
uwzględnienie	tych	zagrożeń	i	powiązanego	
ryzyka	pochodzących	z	innych	podsystemów	lub	
od	innych	podmiotów	współdzielących	interfejsy.	
Wnioskodawca	zgadza	się	także	kontrolować	
je	i	zarządzać	nimi	na	poziomie	ocenianego	
podsystemu;	

·	 wszystkie	racjonalnie	przewidywalne	zagrożenia	
oraz	powiązane	ryzyka	mogące	wynikać	z	
wybranego	projektu	i	wdrożenia	ocenianego	
podsystemu	są	systematycznie	identyfikowane,	
po	czym	określane	są	akceptowalne	środki	
kontroli	ryzyka	(tj.	wymogi	bezpieczeństwa).	
Obejmuje	to	identyfikację	zagrożeń	i	właściwą	
kontrolę	powiązanego	ryzyka,	wymagane	dla	
bezpiecznej	integracji	wszystkich	komponentów	
lub	części	z	funkcjonalną	i	techniczną	
architekturą	ocenianego	podsystemu;

·	 oceniany	podsystem	jako	całość	jest	w	rezultacie	
bezpiecznie	zaprojektowany	i	wdrożony	tak,	
aby	spełnić	wszystkie	powyższe	wymogi	
bezpieczeństwa	(tj.	zidentyfikowane	poprzez	
ocenę	ryzyka	oraz	importowane	z	poziomu	
systemu	bądź	przez	interfejsy	dzielone	z	innymi	
podsystemami);

·	 elementy	ludzkie	i	organizacyjne	są	właściwie	
uwzględniane	i	podlegają	zarządzaniu	w	ramach	
bezpiecznej	integracji	podsystemu;

·	 w	wyczerpujący	sposób	uwzględniane	są	
granice,	interfejsy	i	zależności	podsystemu	z	
resztą	systemu	kolejowego.	Zagrożenia	i	ryzyka	
powiązane	z	funkcjami	oraz	informacjami	
dzielonymi	z	innymi	podsystemami	lub	innymi	
zaangażowanymi	podmiotami	poprzez	interfejsy	
są	systematycznie	identyfikowane	i	zarządzane	
wspólnie	z	tymi	podmiotami/podsystemami;

·	 zagrożenia	i	powiązane	ryzyka,	które	poprzez	
interfejsy	są	wspólne	dla	innych	podsystemów	
lub	innych	zaangażowanych	podmiotów	i	
które	nie	mogą	być	kontrolowane	na	poziomie	
ocenianego	podsystemu,	są	przenoszone	na	
odpowiednie	podmioty	odpowiedzialne	za	
wdrażanie	zidentyfikowanych	wymogów	
bezpieczeństwa	[lub	środków	kontroli	ryzyka];

·	 podmioty,	na	które	przeniesiono	współdzielone	
zagrożenia/ryzyka,	a	także	powiązane	wymogi	
bezpieczeństwa	[lub	środki	kontroli	ryzyka],	
potwierdzają	otrzymanie	informacji	i	zgadzają	się	
kontrolować	powiązane	ryzyka;

·	 warunki	aplikacji	związane	z	bezpieczeństwem	
(eksportowane	SRAC,	zwane	także	w	literaturze	
„eksportowanymi	ograniczeniami”)	konieczne	
do	bezpiecznej	integracji	ocenianego	podsystemu	
z	jego	kontekstem	fizycznym,	funkcjonalnym,	
środowiskowym	i	eksploatacyjnym	oraz	
kontekstem	utrzymania,	a	także	powiązane	
zagrożenia/ryzyka	są	jasno	identyfikowane	i	
komunikowane	odpowiednim	użytkownikom	/	
podmiotom	odpowiedzialnym	za	utrzymanie;

·	 interakcje	między	czynnikami	ludzkimi,	
technologicznymi	i	organizacyjnymi	są	wzięte	
pod	uwagę	w	sposób	adekwatny	i	zarządzane	
podczas	projektowania,	wdrażania	i	użytkowania	
podsystemu.

Uwaga:	Prawidłowe	rozważenie,	ocenienie	
i	wykazanie	spełnienia	wszystkich	wymogów	
bezpieczeństwa,	zwłaszcza	wynikających	z	
architektury	podsystemu,	odpowiada	tej	części	
bezpiecznej	integracji,	która	jest	przeprowadzana	na	
poziomie	ocenianego	podsystemu;

Uwaga:	Odpowiada	to	tej	części	bezpiecznej	
integracji,	która	jest	przeprowadzana	przez	
użytkownika	/	podmiot	odpowiedzialny	za	
utrzymanie	ocenianego	podsystemu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8] s. 15-16

Podmioty, które otrzymały wymogi bezpieczeństwa i powiązane z nimi infor-
macje o zagrożeniu/ach lub ryzyku dzielonym poprzez interfejsy z ocenianym pod-



183BEZPIECZNA INTEGRACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Z PUNKTU...

systemem są odpowiedzialne za wykazanie odpowiedniej kontroli zagrożeń/ryzyk 
znajdujących się w ich obszarze odpowiedzialności. Podmioty te mogą ograniczyć 
się tylko do przestrzegania eksportowanych wymogów bezpieczeństwa lub mogą 
zdefiniować inne dostosowane do własnej organizacji, które uczynią ryzyko ak-
ceptowalnym. To samo dotyczy eksportowanych warunków aplikacji związanych 
z bezpieczeństwem (SRAC).

4. Jednostki oceniające w procesie bezpiecznej integracji

W przypadku zmian uznanych przez Wnioskodawcę za znaczące7, jednostką 
uprawnioną do oceny poprawności wykazania bezpiecznej integracji jest jednostka 
oceniająca ryzyko (AsBo). Zgodnie z zapisami CMS-RA AsBo w procesie zarządza-
nia ryzykiem odpowiada za niezależną ocenę:

a) prawidłowości stosowania procesu zarządzania ryzykiem,
b) bezpiecznej integracji zmiany z systemem kolejowym jako całością.
W związku z powyższym, w Polsce jednostka oceniająca musi posiadać wydaną 

przez Polskie Centrum Akredytacji akredytację jako jednostka inspekcyjna w ob-
szarze - inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa 
w zakresie wyceny i oceny ryzyka z adnotacją o posiadaniu kompetencji do prze-
prowadzenia oceny bezpiecznej integracji w obszarach kompetencji wskazanych 
w zakresie akredytacji jednostek inspekcyjnych [9]. 

Prowadząc niezależną ocenę bezpieczeństwa bezpiecznej integracji na poziomie 
systemu kolejowego AsBo zgodnie z Notą Agencji Kolejowe Unii Europejskiej [8] 
musi ocenić:

a) całokształt organizacji, zarządzania i koordynacji wnioskodawcy w odnie-
sieniu do opracowywania, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem na poziomie 
systemu kolejowego i poszczególnych podsystemów składowych;

b) trafność i kompletność oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem dla systemu 
kolejowego jako całości;

c) poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego jako całości;
d) przypisanie przez wnioskodawcę wymogów funkcjonalnych i technicznych 

oraz wymogów bezpieczeństwa do poszczególnych części składowych syste-
mu kolejowego, tj.:
(i) funkcje, wymogi i zagrożenia/ryzyka, którymi będzie zarządzać bezpo-

średnio wnioskodawca na poziomie systemu kolejowego;
(ii) funkcje, wymogi i zagrożenia/ryzyka przypisane do poszczególnych pod-

systemów składowych, którymi będzie zarządzać podmiot odpowiedzial-
ny za rozwój danego podsystemu;

e) czy każdy zaangażowany podmiot prawidłowo rozumie zagrożenia/ryzyka, 
wymogi funkcjonalne i techniczne oraz wymogi bezpieczeństwa pozostające 

7	 	w	myśl	art.	4	CSM-RA
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w jego obszarze odpowiedzialności (tj. wnioskodawca i wszystkie zaangażo-
wane podmioty);

f) metody i zasoby wykorzystywane do wykazania zgodności z wymogami 
funkcjonalnymi i technicznymi oraz wymogami bezpieczeństwa:
(i) przez wnioskodawcę — dla wymogów systemu nieprzypisanych do żad-

nego podsystemu składowego. Jest to obowiązek AsBo; 
(ii) przez każdy podmiot odpowiedzialny za rozwój danego podsystemu.
(iii)  jeśli każdy podmiot mianuje osobną jednostkę AsBo w celu nie-

zależnej oceny podsystemu, za który odpowiada, wówczas jednostka 
AsBo oceniająca system musi dokonać wzajemnej akceptacji raportu 
oceny bezpieczeństwa sporządzonego przez jednostkę AsBo oceniającą 
podsystem zgodnie z warunkami CSM-RA. Ponadto w przypadku, kiedy 
nie powołano AsBo dla każdego podsystemu, wnioskodawca może zażą-
dać, by jednostka AsBo oceniająca system dokonała niezależnej analizy 
oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem dla każdej części składowej / każde-
go podsystemu składowego;

(iv)  przez wnioskodawcę w celu koordynacji i konsolidacji wyników impor-
towanych od tych podwykonawców, w tym wniosków z raportów oceny 
bezpieczeństwa sporządzonych przez jednostki AsBo oceniające podsys-
temy składowe. Obejmuje to niezależną ocenę następujących kwestii:
i. przypisania wymogów funkcjonalnych i technicznych oraz wymogów 

bezpieczeństwa do podsystemów składowych (patrz punkt d (ii));
ii. wykazania odpowiedniej kontroli każdego zagrożenia/ryzyka ekspor-

towanego do systemu z ocen ryzyka i zarządzania ryzykiem dla róż-
nych podsystemów składowych. Można tego dokonać poprzez prze-
strzeganie eksportowanych warunków aplikacji związanych z bez-
pieczeństwem (SRAC) lub zdefiniowanie innych środków kontroli 
ryzyka czyniących to ryzyko akceptowalnym8.

Jednostka AsBo oceniająca dany podsystem odpowiada za niezależną analizę 
prawidłowości oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem oraz ich przydatności do celu, 
a także stosowności wyników przeprowadzenia tych procesów w ramach realizacji 
powyższych celów, tj. za ustalenie, czy:

a) wnioskodawca wykazuje, że oceniany podsystem został bezpiecznie zapro-
jektowany i wdrożony oraz bezpiecznie spełnia przyjęte wymogi funkcjo-
nalne i techniczne oraz wymogi bezpieczeństwa wynikające z definicji jego 
systemu;

b) oceniany podsystem może być bezpiecznie użytkowany i utrzymywany 
w jego kontekście fizycznym, funkcjonalnym, środowiskowym i eksplo-
atacyjnym oraz kontekście utrzymania, zarówno w trybie normalnym, jak 
i awaryjnym, jeśli eksportowane zagrożenia/ryzyka są kontrolowane w spo-
sób zapewniający ich akceptowalny poziom9.

8	 	[8]	s.	14-15
9	 	[8]	s.	16-17
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5. Podsumowanie

1. Proces oceny bezpiecznej integracji jest integralną częścią procesu zarządza-
nia ryzykiem i prawidłowo przeprowadzony pozwala na pełne zidentyfiko-
wanie zagrożeń związanych z wprowadzanymi zmianami w systemie kolejo-
wym i jego podsystemach oraz zaradzanie nimi przez podmiot wprowadza-
jący zmianę lub wspólnie z innymi podmiotami w zakresie interfejsów.

2. Przeprowadzony proces bezpiecznej integracji dostarcza te same dowody, co 
prawidłowo przeprowadzony proces zarzadzania ryzykiem.

3. W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu bezpiecznej integracji 
w systemie kolejowym należy uwspólniać koncepcję bezpiecznej integracji 
stosowaną przez zarządców infrastruktury i przedsiębiorstwa kolejowe. Od 
stycznia 2020 r. jest to możliwe dzięki opublikowaniu przez Agencję Kole-
jową Unii Europejskiej „Noty objaśniającej w sprawie bezpiecznej integra-
cji” [8].

4. Stosowanie różnych koncepcji bezpiecznej integracji przez zarządców infra-
struktury i przedsiębiorstwa kolejowe utrudnia niezależną ocenę prowadzo-
ną przez jednostki oceniające AsBo.

Bibliografia

  [1] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie 
wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 
2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

  [2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwiet-
nia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie 
wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009.

  [3] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1136 z dnia 13 lip-
ca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 402/2013 
w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny 
i oceny ryzyka.

  [4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 
czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólno-
cie.

  [5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 
maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europej-
skiej.

  [6] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwiet-
nia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu 
udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu 



186 Karasiewicz I.

kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/797.

  [7] A. Jabłoński, M. Jabłoński, Mechanizmy zapewnienia zgodności technicz-
nej i bezpiecznej integracji w transporcie kolejowym, CEDEWU, Warsza-
wa 2021 r.

  [8] European Union Agency Railways, Nota objaśniająca w sprawie bezpiecz-
nej integracji ERA 1209/063 W. 1.0,06 stycznia 2021 r.

  [9] Polskie Centrum akredytacji, Akredytacja jednostek inspekcyjnych w ob-
szarze działań objętych Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 
402/2013. DAK-08, wydanie 3, Warszawa, 30.03.2021.



ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2021Nr 2(123)

MODEL INFRASTRUKTURY CYFROWEGO BLIŹNIAKA 
APLIKACJI ETCS

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

Streszczenie. Koncepcja cyfrowego bliźniaka aplikacji ETCS została zaprezentowana przez 
autora w roku 2020 [3][4]. Niniejszy artykuł prezentuje architekturę tego rozwiązania, która 
ukształtowała się w czasie badań prowadzonych w ramach projektu „Cyfrowa kolej. Cyfrowy 
bliźniak aplikacji ETCS – wirtualne prototypowanie i symulacja scenariuszy operacyjnych”. Sys-
tem ERTMS/ETCS jako podsystem systemu sterowania ruchem kolejowym posiada wszystkie jego 
cechy utrudniające badanie go w warunkach rzeczywistych tj. złożoność, rozproszenie geograficzne, 
intensywne interakcje z otoczeniem itp. Taki stan rzeczy wskazuje na konieczność poszukiwania 
metod badawczych systemu w warunkach laboratoryjnych, pozwalających na wierne odwzorowa-
nie rzeczywistych warunków działania systemu. Określona w ten sposób potrzeba dała impuls do 
rozwoju klasycznej koncepcji cyfrowego bliźniaka. Infrastruktura cyfrowego bliźniaka aplikacji 
ETCS jest nie tylko wiernym odwzorowaniem systemu rzeczywistego ale zawiera również moduł 
wirtualnego laboratorium. Moduł ten implementuje środowisko symulacyjne wykorzystujące sce-
nariusze operacyjne stosowane w testowaniu rzeczywistych systemów oraz innowacyjną metodykę 
wirtualnego prototypowania aplikacji ETCS, pozwalającą na szybkie i poprawne projektowanie 
takich aplikacji.

Słowa kluczowe: sterowanie ruchem kolejowym, cyfryzacja, wirtualne prototypowanie, sy-
mulacja scenariuszy operacyjnych, cyfrowy bliźniak aplikacji ETCS

1. Wprowadzenie

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) [9], to system 
wspierany przez Unię Europejską, mający na celu ujednolicenie systemu zarządza-
nia i sterowania ruchem kolejowym na sieci kolejowej Wspólnoty. Głównym ce-
lem jego wprowadzenia jest zapewnienie interoperacyjności transportu kolejowe-
go. System ERTMS tworzą: Europejski System Sterowania Pociągiem ETCS oraz 
GSM-R - system cyfrowej radiołączności kolejowej oparty na standardzie GSM. 
Prowadzone inwestycje mające na celu rozwój infrastruktury kolejowej przyczy-
niają się do powstawania kolejnych aplikacji systemu ERTMS/ETCS (aplikacja 
ETCS). Aplikację taką należy rozumieć jako system ERTMS/ETCS zaimplemento-
wany na określonym obszarze sieci kolejowej np. linii kolejowej. System ERTMS/
ETCS realizuje zadania systemu automatycznego zabezpieczenia pociągu ATP 
(ang. Automaic Train Protection) [5], do których należą:

– wyznaczanie zezwolenia na jazdę,
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– wyznaczanie dynamicznego profilu prędkości dopuszczalnej w obszarze ze-
zwolenia na jazdę,

– nadzór nad przestrzeganiem dynamicznego profilu prędkości dopuszczal-
nej,

– automatyczne hamowanie pociągu w przypadku zagrożenia.
Poprawna realizacja tych funkcji zapewnia bezpieczeństwo ruchu kolejowego 

na obszarze sieci kolejowej, nadzorowanym przez aplikację ETCS. Poprawność 
realizacji funkcji jest kluczowym wymaganiem dla systemu ERTMS/ETCS. Jego 
spełnienie jest przedmiotem szeregu aktywności (testy, certyfikacja, weryfikacja 
kompetencji osób zaangażowanych, standaryzacja procesów), które muszą być 
spójne i operować na tym samym przedmiocie oceny. Jednocześnie trzeba pamię-
tać, że aplikacja ERTMS/ETCS tworzy system, który jest systemem złożonym, to 
znaczy takim, który jest zbudowany z dających się wyodrębnić części czyli obiek-
tów i podsystemów. Dla takich systemów trudności w spełnieniu wskazanego wy-
magania nie należy szukać w rozwiązaniach technicznych, które już są wystarcza-
jące, a rozwijają się cały czas. Barierą często okazuje się ogromy nakład wiedzy 
i wysiłku intelektualnego jaki jest potrzebny na zaprojektowanie i oprogramowa-
nie danego zastosowania oraz wykazania jego poprawności [1]. W związku z tym 
niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań wspierających te procesy.

Aplikacja ETCS tworzy infrastrukturę rozległą geograficznie, składającą się 
z wielu elementów fizycznych osadzonych w konkretnych lokalizacjach. Dodat-
kowo, ze względu na swoją kluczową rolę, jej funkcjonowanie nie może być zakłó-
cane np. przez niedokładną konfigurację odległości pomiędzy składnikami. Fakty 
te znacząco ograniczają możliwość prowadzenia badań bezpośrednio na systemie. 
Jednym z rozwiązań, które można zastosować w takiej sytuacji jest utworzenie 
cyfrowego odwzorowania aplikacji ETCS – Cyfrowego Bliźniaka aplikacji ETCS.

Aktualnie, zespół sterowania ruchem kolejowym Wydziału Transportu Poli-
techniki Warszawskiej realizuje projekt „Cyfrowa kolej. Cyfrowy bliźniak aplikacji 
ETCS – wirtualne prototypowanie i symulacja scenariuszy operacyjnych”, którego 
autor artykułu jest kierownikiem. Jego założenia przewidują rozwój warsztatu ba-
dawczego pozwalającego na opracowanie nowych technologii w obszarze projek-
towania i weryfikacji poprawności systemu ERTMS/ETCS. W ramach projektu 
opracowana zostanie technologia wirtualnego prototypowania dla aplikacji ETCS. 
Celem takiego podejścia jest możliwość sprawdzania projektu przy pomocy okre-
ślonych kryteriów poprawności projektu aplikacji ETCS na wczesnych etapach 
jego rozwoju. Kryteria będą miały charakter statyczny i dynamiczny. Kryteria 
o charakterze statycznym będą służyły do weryfikacji struktury projektu aplikacji 
ETCS (np. odległości pomiędzy składnikami systemu w powiązaniu z czasowy-
mi parametrami realizacji funkcji bezpieczeństwa). Kryteria o charakterze dyna-
micznym będą realizowane przy zastosowaniu symulacji opartych o scenariusze 
operacyjne, które są uznaną metodą weryfikacji systemu. Zarówno wirtualne pro-
totypowanie jak i symulacja scenariuszy operacyjnych będą realizowane dzięki od-
powiedniej infrastrukturze Cyfrowego Bliźniaka Aplikacji ETCS przedstawionej 
w dalszych punktach artykułu.
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Zastosowanie wirtualnego prototypowania w połączeniu z testami symulacyj-
nymi jest metodyką do tej pory niestosowaną w projektowaniu systemów stero-
wania ruchem kolejowym. Podejście to jest proponowane jako rozwiązanie inno-
wacyjne. Naukowy charakter planowanych badań przejawia się w doborze odpo-
wiednich algorytmów i dopasowaniu ich do charakterystycznych cech systemów 
sterowania ruchem kolejowym.

2. Cyfrowy Bliźniak Aplikacji ETCS

2.1. Koncepcja

Czym będzie Cyfrowy Bliźniak Aplikacji ETCS (CBAE)? Zanim przejdziemy 
do odpowiedzi na to pytanie, odpowiedzmy na jeszcze jedno. Czym jest Fizycz-
ny Bliźniak (czyli rzeczywisty system) Aplikacji ETCS (rys. 1). Fizyczny bliźniak 
składa się z zainstalowanych na obszarze ETCS urządzeń przytorowych ETCS tzn. 
balis, LEU, RBC oraz urządzeń pokładowych ETCS zainstalowanych w kabinach 
pociągów ETCS poruszających się po przedmiotowym obszarze. Wszystkie wy-
mienione elementy współpracują ze sobą zgodnie ze specyfikacją zawartą w sub-
secie 026 [9]. Układ i relacje pomiędzy elementami aplikacji ETCS są silnie zwią-
zane z otoczeniem. Analizy, badanie aplikacji ETCS w oderwaniu od otoczenia 
jest praktycznie niemożliwe, a przynajmniej bardzo niedokładne. Dla urządzeń 
przytorowych ETCS to otoczenie będzie stanowiła topologia układu torowego, 
infrastruktura funkcjonalna w postaci urządzeń przytorowych oraz centrum ste-
rowania. Dla urządzeń pokładowych otoczeniem jest pociąg, a w szczególności 
jego systemy bezpośrednio współpracujące z ETCS, tzn. układ hamulcowy czy też 
odometr. Biorąc powyższe pod uwagę, przy budowie cyfrowego bliźniaka aplikacji 
ETCS należy odwzorować wszystkie wymienione elementy systemu ETCS oraz 
jego otoczenia, przy czym granice tego odwzorowania wyznacza świadomie zdefi-
niowany obszar ETCS.

Rys. 1. Model koncepcji cyfrowego bliźniaka 
Źródło: opracowanie własne
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Choć zgodnie z ogólną koncepcją cyfrowe odwzorowanie to istota cyfrowego 
bliźniaka dla aplikacji ETCS proponuje się przyjąć jego bardziej rozbudowaną in-
frastrukturę pokazaną na poniższych diagramach (rys. 2, rys. 3).

Rys. 2. Komponenty infrastruktury cyfrowego bliźniaka aplikacji ETCS 
Źródło: opracowanie własne

Na diagramach definicji bloków języka SysML (rys. 2, rys. 3) przedstawiono 
komponenty infrastruktury CBAE oraz ich powiązania w ramach współpracy. Na-
leżą do nich:

– CBAE – wirtualne odwzorowanie aktualnego stanu rzeczywistej aplikacji 
(Fizycznego Bliźniaka),

– monitor AE – moduł weryfikacji poprawności w czasie rzeczywistym Fi-
zycznego Bliźniaka,

– archiwum/repozytorium – miejsce przechowywania danych historycznych, 
konfiguracyjnych i operacyjnych,

– wirtualne laboratorium – wirtualna infrastruktura badawcza dla aplikacji 
ETCS składająca się ze struktur danych i algorytmów symulacji oraz inter-
fejsu operatora,

– powiązanie z rzeczywistym systemem,
– konsola operatora.
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Rys. 3. Infrastruktura cyfrowego bliźniaka aplikacji ETCS 
Źródło: opracowanie własne

2.2. Cyfrowy bliźniak

Cyfrowy bliźniak to komponent, który jest czystą postacią koncepcji opisanej 
przez Graves’a [2]. Jest cyfrowym odwzorowaniem wszystkich elementów, z któ-
rych składa się aplikacja ETCS i jej otoczenie. Są one odwzorowane w postaci struk-
tur danych opisanych w dalszych punktach tego rozdziału. Struktury danych są 
zdefiniowane dla wszystkich rodzajów elementów aplikacji. Dla każdego fizyczne-
go elementu utworzony jest obiekt odwzorowujący jego parametry konfiguracyjne 
(np. zestaw pakietów w balisie) i eksploatacyjne (np. aktualne zezwolenie na jazdę 
pociągu). Cyfrowy bliźniak dostarcza informację o aktualnej konfiguracji aplikacji 
ETCS opisywanej przez parametry konfiguracyjne oraz o stanie aplikacji ETCS 
opisywanym przez parametry operacyjne poszczególnych jej składników. Stan 
aplikacji ETCS opisywany jest przez parametry konfiguracyjne i eksploatacyjne. 
Parametry konfiguracyjne definiują aplikację czyli określają właściwości systemu 
ERTMS/ETCS zainstalowanego w ramach tej aplikacji. Parametry eksploatacyjne 
zawierają operacyjne wartości parametrów wynikające z działania aplikacji. Para-
metry konfiguracyjne mają charakter stały, natomiast eksploatacyjne dynamiczny. 
Przykładami parametrów konfiguracyjnych są: lokalizacje balis, zestaw pakietów 
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balis nieprzełączalnych, profil statyczny prędkości wynikający z geometrii toru. 
Przykładami parametrów eksploatacyjnych są: prędkość pociągu, położenie po-
ciągu, zestaw pakietów balis przełączalnych, stan zajętości odcinków kontrolowa-
nych. W ujęciu abstrakcyjnym CBAE to zbiór modeli, algorytmów.

2.3. Interfejs fizycznego bliźniaka

Interfejs fizycznego bliźniaka umożliwia pobieranie danych niezbędnych dla 
budowania i aktualizacji odwzorowania. Jest to interfejs ukierunkowany głównie 
od bliźniaka fizycznego do cyfrowego. Umożliwia on przesyłanie danych o określo-
nych strukturach. Ważnym atrybutem każdej danej jest stempel czasowy określa-
jący moment, w którym dana wartość była aktualna w bliźniaku fizycznym. Przez 
interfejs będą pobierane dane opisujące aktualną konfigurację elementów AE i jej 
otoczenia (np. listę i lokalizacje balis), ich aktualny stan (np. stan odcinków kon-
trolowanych), dane wymieniane pomiędzy urządzeniami przytorowymi i pokłado-
wymi (np. zezwolenia na jazdę), parametry konfiguracyjne pociągów, dane zapisy-
wane do rejestratorów prawnych (JRU), dane ruchowe pociągów. Dane przesyłane 
przez interfejs będą trafiać do komponentu CBAE oraz archiwum.

2.4. Monitor AE

Monitor AE to komponent składający się ze zbioru algorytmów weryfikują-
cych parametry CB w czasie rzeczywistym oraz harmonogramu ich uruchamiania. 
Algorytmy weryfikują określone właściwości AE i generują alarmy informujące 
o niezgodnościach. Alarmy są przesyłane do interfejsu operatora oraz archiwum. 
Lista weryfikowanych właściwości obejmuje między innymi:

– konfigurację elementów infrastruktury funkcjonalnej ETCS,
– dostępność balis,
– identyfikację konfliktów przesyłania komunikatów do maszynisty,
– interwencje systemu z powodu przekraczania prędkości dopuszczalnej.
Zbiór algorytmów weryfikujących ma charakter otwarty. Nowe algorytmy 

mogą być definiowane także w czasie eksploatacji aplikacji. Harmonogram pracy 
monitora również może być dostosowywany do potrzeb.

Monitor nie posiada własnych struktur danych. Algorytmy weryfikujące ope-
rują bezpośrednio na CBAE. Wyniki ich działania przesyłane są do innych kom-
ponentów.

2.5. Archiwum

Archiwum to komponent, którego zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie 
na żądanie dowolnych danych otrzymanych przez cyfrowego bliźniaka lub przez 
niego wytworzonych. Największa grupę danych będą stanowić dane historyczne 
pochodzące z fizycznego systemu. Dzięki nim można odtworzyć cyfrowe odwzo-
rowanie fizycznego bliźniaka z dowolnego momentu historii jego funkcjonowania. 
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Archiwum umożliwia również implementację algorytmów przetwarzających zgro-
madzone dane w celu pozyskiwania nowej wiedzy. Takie przetwarzanie może być 
uruchamiane cyklicznie bądź na żądnie dla określonych parametrów.

2.6. Konsola operatora

Konsola operatora to komponent umożliwiający wykonywanie określonych 
operacji na infrastrukturze CBAE przez użytkowników. Do grupy użytkowników 
należy zaliczyć: administratorów infrastruktury, personel zarządcy infrastruktury, 
personel przewoźników, projektantów aplikacji ETCS, analityków danych, pra-
cowników badawczych wykonujących modelowanie i eksperymenty symulacyjne. 
Zakres wykonywany operacji ogólnie można podzielić na przeglądanie danych, 
modelowanie oraz zarządzanie eksperymentami symulacyjnymi. Oczywiście obej-
muje on również różne działania administracyjne niezbędne do utrzymania z okre-
śloną dostępnością wszystkich funkcji infrastruktury CBAE.

2.7. Wirtualne laboratorium

Komponent wirtualnego laboratorium stanowi specjalną przestrzeń infrastruk-
tury CBAE, której przeznaczeniem jest badanie i przetwarzanie modeli systemu 
rzeczywistego w celu: 

– wsparcia rozwoju/projektowania aplikacji poprzez tworzenie nowych roz-
wiązań z wykorzystaniem wirtualnego prototypowania,

– testowania określonych właściwości aplikacji ETCS z wykorzystaniem sy-
mulacji scenariuszy operacyjnych,

– analizy zdarzeń historycznych.
Dwa pierwsze zastosowania są kluczowe w kontekście innowacyjnego podejścia 

do badania aplikacji ETCS i mają istotne znaczenie dla rozwoju warsztatu nauko-
wego przestrzeni badawczej systemu ETCS. Przedmiotem badań prowadzonych 
w wirtualnym laboratorium CBAE mogą być różne warianty aplikacji ETCS, za-
równo występujące w rzeczywistości jak i planowane lub zupełnie hipotetyczne. 
Wirtualne laboratorium zajmuje się badaniem wszelkich aspektów związanych 
z funkcjonowaniem aplikacji ETCS w całym cyklu jej życia od koncepcji po dein-
stalację. Wirtualne laboratorium zapewnia cyfrową infrastrukturę badawczą dla 
aplikacji ETCS odwzorowanej w postaci Cyfrowego Bliźniaka. Można w nim wy-
różnić dwa obszary:

– modelowania,
– symulacji.
W zakresie modelowania aplikacji ETCS wirtualne laboratorium umożliwia 

projektowanie nowych i modyfikację istniejących struktur cyfrowego bliźnia-
ka aplikacji ETCS. Proces modelowania jest tutaj ściśle powiązany z weryfikacją 
poprawności modelu i w takim ujęciu nazywany wirtualnym prototypowaniem. 
Weryfikacja poprawności odbywa się poprzez badanie struktur elementów aplika-
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cji ETCS przy pomocy algorytmów sprawdzających relacje pomiędzy elementami 
w odniesieniu do zdefiniowanych reguł poprawności.

Mając na uwadze dotychczasowe rozważania można sformułować następującą 
definicję: wirtualne prototypowanie aplikacji ETCS to proces projektowania reali-
zowany przez budowę modelu cyfrowego aplikacji ETCS ściśle powiązany z wery-
fikacją poprawności modelu/projektu poprzez badanie struktur elementów aplika-
cji ETCS przy pomocy algorytmów sprawdzających relacje pomiędzy elementami 
w odniesieniu do zdefiniowanych reguł poprawności. Weryfikacja jest z założenia 
przeprowadzana automatycznie dla każdej zmiany wprowadzanej do projektu/mo-
delu, chyba że w procesie zostaną ustalone inne zasady uruchamiania weryfikacji 
np.: sprawdzenie wyzwalane przez projektanta.

Celem procesu wirtualnego prototypowania jest szybki i elastyczny rozwój cy-
frowego projektu aplikacji ETCS udokumentowany w sposób pozwalający na al-
gorytmiczne, cyfrowe przetwarzanie tego projektu.

W obszarze symulacji wirtualne laboratorium pozwala na prowadzenie badań 
bazujących na odwzorowaniu procesu ruchu kolejowego występującego w obsza-
rze ETCS. Symulowane procesy korzystają z modeli infrastruktury powstałych 
jako wynik wirtualnego prototypowania, modeli pociągów oraz modeli systemów 
rzeczywistych zaimportowanych z fizycznych obiektów przez interfejs fizyczne-
go bliźniaka. Symulacja rzeczywistego procesu może realizować różne cele, ale 
z punktu widzenia praktycznych zastosowań najważniejszym jest weryfikacja po-
prawności współpracy części przytorowej i pokładowej ETCS [7]. W procesach 
oceny zgodności systemu ETCS z wymaganiami zasadniczymi przyjętym sche-
matem postępowania jest organizacja testów w postaci scenariuszy operacyjnych 
[8]. Scenariusze operacyjne są ogólnie przyjętym sposobem opisu oczekiwanego 
zachowania systemu kolejowego (w szczególności systemu ETCS), w określonych 
sytuacjach ruchowych. Możliwość symulacji scenariuszy operacyjnych przy róż-
nych warunkach początkowych jest kluczem do pełnej weryfikacji spójności i po-
prawności aplikacji ETCS.

Scenariusz operacyjny jest to określona sekwencja zdarzeń zachodzących 
w systemie, uzupełniona opisem warunków początkowych, opisem relacji pomię-
dzy tymi zdarzeniami oraz opisem reakcji poszczególnych składników systemu na 
zdarzenia.

W wirtualnym laboratorium systemem jest aplikacja ETCS.W scenariuszach 
operacyjnych jest uwzględnione również otoczenie aplikacji ETCS, które tworzą 
układ torowy (topologia), urządzenia przytorowe, centrum sterowania, pociągi, 
rozkład jazdy.

Symulacja jest definiowana w słowniku języka polskiego jako sztuczne odtwa-
rzanie właściwości danego obiektu lub zjawiska za pomocą jego modelu, natomiast 
symulacja komputerowa jako badanie zachowania się obiektów rzeczywistych na 
podstawie obserwacji działania programów komputerowych symulujących to za-
chowanie. To ujęcie w pełni odpowiada procesowi symulacji scenariuszy operacyj-
nych.
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Symulację scenariusza operacyjnego należy rozumieć jako badanie zachowa-
nia się i współpracy elementów ETCS na podstawie obserwacji działania progra-
mów komputerowych odwzorowujących zachowanie elementów aplikacji ETCS 
i jej otoczenia w wyniku symulacji jazd pojedynczego lub wielu pociągów wg roz-
kładu jazdy, stanowiącego element otoczenia aplikacji ETCS.

Ostatnie z wymienionych zastosowań, analiza zdarzeń historycznych, ma zna-
czenie poznawcze. Spójne podeście do analizy historycznych danych konfigura-
cyjnych i operacyjnych systemu o rozproszonym charakterze i dynamicznej kon-
figuracji (zmienny zbiór pociągów poruszających się w obszarze) jest kluczem do 
pozyskiwania nowej wiedzy w zakresie efektywności działania systemu. W tym 
obszarze wirtualne laboratorium oferuje różne narzędzia prezentujące dane oraz 
umożliwiające formułowanie algorytmów wyszukiwania relacji występujących 
pomiędzy nimi. Narzędzia te są dostępne dla użytkowników za pośrednictwem 
konsoli operatora.

3. Wirtualne prototypowanie

3.1. Założenia ogólne

Wirtualne prototypowanie aplikacji ETCS to innowacyjne podejście do pro-
jektowania aplikacji systemu ERTMS/ETCS dla zadanego obszaru sieci kolejowej. 
Proces Wirtualnego Prototypowania AE opiera się na następujących założeniach:

– jest w pełni cyfrowy,
– korzysta z cyfrowego opisu (cyfrowego modelu) otoczenia, w tym cyfrowe-

go opisu infrastruktury kolejowej,
– wykorzystuje modelowanie i symulację,
– korzysta z ustandaryzowanego formatu cyfrowego opisu infrastruktury ko-

lejowej (np.: RailML),
– przebiega zgodnie z algorytmem wirtualnego prototypowania AE,
– automatyzuje tworzenie stałych elementów aplikacji ETCS,
– w czasie rzeczywistym weryfikuje poprawność projektu aplikacji ETCS.
Proces wirtualnego prototypowania aplikacji ETCS, po odpowiednim uogól-

nieniu może znaleźć zastosowanie również dla systemów sterowania ruchem 
w ogólności. Ten kierunek badań będzie rozwijany przez autora w dalszych pra-
cach badawczych. 

3.2. Algorytm wirtualnego prototypowania aplikacji ETCS

Algorytm WPAE definiuje kolejne etapy projektowania aplikacji ETCS. Etapy 
nie tworzą sztywnej sekwencji, jednak przejście do kolejnego etapu jest uwarunko-
wane spełnieniem określonych wymogów. Algorytm wirtualnego prototypowania 
AE składa się z następujących etapów pracy nad modelem:
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– określenie wersji modelu,
– modelowanie obszaru,
– modelowanie otoczenia,
– modelowanie aplikacji,
– weryfikacja właściwości projektu z wykorzystaniem symulacji scenariuszy 

operacyjnych.

Rys. 4. Proces wirtualnego prototypowania 
Źródło: opracowanie własne

Jak wspomniano wcześniej wirtualne prototypowanie to ścisłe powiązanie mo-
delowania z weryfikacją poprawności modelu. Testy weryfikacyjne uruchamiane są 
kontekstowo w wyniku wprowadzanych zmian w modelu. Oczekiwany rezultat 
takiego podejścia to automatyczna, aktualna informacja na temat poprawności 
modelu w postaci aktualizowanego w czasie rzeczywistym statusu projektu/mo-
delu aplikacji ETCS.

Określenie takiego statusu jest operacją złożoną na etapie procesu tworzenia 
rozwiązania, ponieważ model w tym czasie przechodzi przez różne stany pośred-
nie, w których występowanie niezgodności jest stanem naturalnym. Wyznaczenie 
statusu modelu składa się z wielu ocen cząstkowych, których wartości odpowied-
nio ważone wartościują ten status. Oceny cząstkowe są uzyskiwane na podstawie 
oceny wyników wyjściowych podprocesów określonych na rys. 4. Każdy z tych 
procesów generuje wyniki, które w różny sposób oddziaływają na status.

4. Symulacja scenariuszy operacyjnych

4.1. Algorytm

Na rys. 5 został przedstawiony algorytm weryfikacji modelu aplikacji ETCS 
z wykorzystaniem symulacji scenariusza operacyjnego. Składa się on z kilku kro-
ków. Po określeniu celu i kryteriów oceny jest podejmowana decyzja czy weryfi-
kacja może być skutecznie zrealizowana. Negatywna odpowiedź oczywiście koń-
czy algorytm. Pozytywna odpowiedź prowadzi do podprocesów specyfikacji sce-
nariusza operacyjnego. Po zakończeniu specyfikacji uruchamiana jest symulacja, 
w czasie której odbywa się rejestracja zdarzeń i reakcji elementów modeli oraz 
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parametrów ruchu. Po zakończeniu symulacji zapisy powstałe w wyniku rejestracji 
poddawane są analizie i finalnie przedstawiane są wioski z oceny.

Rys. 5. Algorytm weryfikacji modelu aplikacji ETCS z wykorzystaniem symulacji scenariusza opera-
cyjnego 

Źródło: opracowanie własne

4.2. Specyfikacja scenariusza operacyjnego

Jak wspomniano powyżej scenariusz operacyjny stanowi opis sekwencji zda-
rzeń, która obejmuje interakcje przedmiotu badania z jego otoczeniem oraz po-
między jego składowymi elementami. Specyfikacja danego scenariusza obejmować 
powinna przynajmniej:

– początek jazdy,
– przejścia pomiędzy poziomami ETCS,
– przejścia pomiędzy dozwolonymi na danej trasie trybami pracy urządzeń 

pokładowych ETCS,
– najważniejsze zidentyfikowane sytuacje awaryjne,
– przesyłanie komunikatów alarmowych,
– wszelkie inne istotne dla infrastruktury aspekty.
Pełna specyfikacja scenariusza składa się z czerech kroków przedstawionych na 

diagramie. Modele składowe, które tworzą środowisko symulacyjne to :
– model topologii układu torowego i infrastruktury funkcjonalnej,
– model aplikacji ETCS,
– model pociągu,
– model maszynisty,
– model ruchu pociągu,
– model rozkładu jazdy – czas i droga jazdy.
Dwa pierwsze wymienione modele to oczywiście wynik wirtualnego prototy-

powania. Kolejne trzy modele związane są z pociągami, których ruch będzie symu-
lowany, natomiast ostatni model rozkładu jazdy wyznacza ogólny harmonogram 
symulacji. Dokładny opis modeli wykracza poza zakres niniejszego artykułu i bę-
dzie przedmiotem kolejnych publikacji.

Ważnym elementem specyfikacji scenariusza operacyjnego jest określenie stanu 
początkowego, na który składają się:
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– zezwolenie na jazdę,
– profil statyczny prędkości,
– parametry fizyczne pociągu, 
– parametry ruchu pociągu,
– poziom systemu ETCS,
– tryb pracy urządzeń pokładowych.
Kolejnym elementem scenariusza jest sekwencja zdarzeń, które wywołują re-

akcje składników aplikacji ETCS. Reakcja może mieć charakter złożony i składać 
się z sekwencji reakcji cząstkowych urządzeń oraz maszynisty. Do zdarzeń, które 
inicjują reakcję należą:

– przejechanie czoła pociągu (anteny) nad balisą,
– interwencja komputera EVC z powodu niepoprawnej sytuacji ruchowej,
– otrzymanie przez pociąg wiadomości z RBC,
– interwencja komputera EVC na sytuację awaryjną wynikającą z niepopraw-

nej pracy systemu ETCS lub niepoprawnej konfiguracji.
Dokładniejszy opis, podobnie jak w przypadku modeli wykracza poza ramy 

tego tekstu. Zasygnalizowane zagadnienia będą przedmiotem kolejnych publika-
cji.

5. Podsumowanie

Cyfrowy bliźniak jako wirtualne odwzorowanie aplikacji systemu ERMS\ETCS 
jest spójnym środowiskiem modelowania i symulacji. Niezależnie od tego jako re-
pozytorium stanowi uniwersalną bazę wiedzy na temat aplikacji ETCS. Jego zasto-
sowanie dla systemu ERTMS\ETCS jest wyzwaniem naukowym i praktyczną po-
trzebą wynikającą z trwających procesów wdrażania prowadzonych w całej Euro-
pie. W artykule przedstawiono infrastrukturę Cyfrowego Bliźniaka aplikacji ETCS 
(CB-AE), która stanowi warsztat badawczy rzeczywistych implementacji systemu 
ETCS. Wskazano dwie istotne usługi udostępniane przez komponent Wirtualne-
go Laboratorium, które są istotnym uzupełnieniem podstawowej funkcji cyfro-
wego bliźniaka jakim jest odwzorowanie rzeczywistego systemu. Przedstawiony 
przykład pokazuje w jaki sposób efektywnie można zastosować zaawansowaną 
technologię Cyfrowego Bliźniaka aplikacji ETCS dla potrzeb transportu kolejowe-
go. CBAE umożliwia automatyczne sprawdzenie wybranych zasad poprawnego 
projektowania np. rozmieszczenie sygnalizatorów kolejowych, rozmieszczenie ba-
lis, jak również zasymulowanie jazd pociągów wg zaprojektowanych scenariuszy 
operacyjnych. Obie usługi w znaczący sposób obniżają czas trwania i koszty spraw-
dzania poprawności aplikacji ETCS.

Zastosowanie koncepcji CB dla aplikacji ETCS jest podejściem nowatorskim 
i stanowi wkład autora w rozwój koncepcji cyfrowego bliźniaka procesu transpor-
towego. Stanowi obszar badań, który powinien być przedmiotem intensywnych 
prac. Wspólnota Europejska posiadając obszerną i zróżnicowaną infrastrukturę 
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kolejową, wdrażając aktualnie rozwiązania oparte na ERTMS/ETCS potrzebuje 
rozwiązań, które zapewnią efektywne i elastyczne wykorzystanie tego technicz-
nego rozwiązania dla rozwoju ekologicznego i ekonomicznego środka transportu 
jakim jest kolej.
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STUDIUM WYKONALNOSCI LINII KOLEJOWEJ – 
ANALIZA I PROPOZYCJA USPRAWNIEŃ1

Streszczenie. W artykule poddano analizie Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia 
Studium Wykonalności Linii Kolejowej, a w szczególności pierwszą fazę, w oparciu o aktualne 
wytyczne, realizowane projekty i doświadczenie. Przedstawiono zależności miedzy etapami oraz 
aspekt tworzenia macierzy wariantów i jej analizy oraz zaproponowano możliwe usprawnienia 
najbardziej newralgicznych kwestii związanych z realizacją początkowych etapów.

Słowa kluczowe: preselekcja wariantów, analiza wielokryterialna, faza I studium wy-
konalności

1. Wprowadzenie

Jednym z kluczowych aspektów realizacji nowych odcinków infrastruktury 
kolejowej lub modernizacji obecnej, jest dokumentacja przedprojektowa - tj. stu-
dium wykonalności – które ma za zadanie wykazać zasadność podjęcia takich dzia-
łań oraz wskazać, jakie opcje realizacyjne są najbardziej efektywne. Dokumentacja 
daje podwaliny do dalszej realizacji Projektu budowlanego i samej budowy i w 
wielu aspektach szczególnie strategicznych nadaje kształt planowanemu przedsię-
wzięciu, który nie ulegnie zmianie po efekt końcowy, a z każdym następnym eta-
pem będzie jedynie coraz bardziej doprecyzowywany i uszczegóławiany- zwłaszcza 
w kwestiach technicznych. Sam projekt studium nie jest elementem mogącym 
stanowić wartość samą w sobie, a jedynie początkowym etapem programu, mają-
cego zakończyć się oddaną do użytku należycie wykonaną infrastrukturą kolejo-
wą lub rzetelną informacją dla Zamawiającego, iż przedmiotowa realizacja będzie 
dla Skarbu Państwa nieuzasadnionym wydatkiem i nie ma przesłanek, mogących 
świadczyć o tym, iż obecnie dalsze działania w tym zakresie są zasadne.

Mając na uwadze powyższe, w przedmiotowym artykule poddano analizie 
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Studium Wykonalności, 
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a w szczególności pierwszą fazę, w oparciu o aktualne wytyczne, realizowane pro-
jekty i doświadczenie [1-5]. Przedstawiono zależności miedzy etapami oraz aspekt 
tworzenia macierzy wariantów i jej analizy z perspektywy ostatecznego celu jakie-
mu dokumentacja ma służyć oraz zaproponowano możliwe usprawnienia najbar-
dziej newralgicznych kwestii związanych z realizacją początkowych etapów.

2. Studium wykonalności – aktualne założenia 

2.1.	 Fazy	i	etapy	projektu

Rys.	1.	Etapy	i	fazy	obecnie	realizowanych	Studiów	Wykonalności	w	PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	S.A.

Aktualnie realizowane studia Wykonalności składają się z 3 faz (w tym dwóch 
podstawowych i jednej opcjonalnej). Każda z faz podzielona jest na etapy. Podział 
na poszczególne elementy oraz zależności między nimi przedstawiono na rys. 1. 
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Prezentowany schemat opiera się na podstawie wybranej dokumentacji przetargo-
wej [1] i jest typowym schematem realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A. studiów wykonalności (w analogicznych dokumentach mogą występować 
jedynie drobne różnice w nazewnictwie lub numeracji etapów).

Faza I Preselekcja wariantów służy przygotowaniu macierzy możliwości reali-
zacji zamówienia (Etapy 2-4) i wybraniu na postawie Analizy wielokryterialnej [6] 
od dwóch do czterech najbardziej efektywnych wariantów do realizacji w fazie II. 
Kolejny element stanowi uszczegółowienie wybranych wariantów przy pomocy 
analizy technicznej, środowiskowej oraz kosztów i korzyści (etapy 5-8), celem wy-
boru najlepszego wariantu, który posiada uzasadnienie biznesowe (weryfikowane 
przez wszystkie wcześniejsze etapy). Przed fazą III (etapy 8-10), którą jest fazą 
opcjonalną, Zamawiający rozważa zasadność dalszych prac na podstawie otrzy-
manej dokumentacji – tu może nastąpić decyzja o zaniechaniu lub kontynuacja 
projektu, tj. przygotowania dokumentacji do dalszych przetargów i realizacji.

Harmonogram rzeczowy dla projektu, przedstawiany w dokumentacji prze-
targowej, jako punkt rozpoczęcia dla wszystkich etapów fazy I i II (etapy 1-7) 
przyjmuje zazwyczaj dzień podpisania umowy, natomiast dla fazy III (etapy 8-10) 
dzień podjęcia decyzji przez Zamawiającego o dalszej realizacji projektu (po fa-
zie II). Takie przyjęcie zależności uniemożliwia bieżące dostosowanie się do często 
zmieniających się terminów etapów wcześniejszych, przedłużającej się procedury 
odbiorowej oraz nie daje możliwości elastycznego dostosowania się fazy II do ter-
minu ostatecznego wyboru na drodze preselekcji wariantów.

Powyżej opisany problem zależności oraz czasu trwania etapów fazy I i II na 
podstawie danych przykładowego projektu [1] zaprezentowana na rys. 2.

Rys.	2.	Czas	wykonania	i	procedura	opiniowania	Studium	wykonalności	dla	rzeczywistego	studium	
wykonalności	[1]
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Na rysunku zestawiono – czas wykonania – czas potrzebny Wykonawcy na 
przedłożenie etapu do oceny, umowny czas weryfikacji przez Zamawiajacego 
pierwszej i drugiej wersji oraz czas przeznaczony na poprawę opracowania. Na-
leży również mieć na uwadze, iż dokumentacja studium wykonalności, oprócz 
aspektu technicznego, ma również element pracy kreatywnej i procedura opi-
niowania nie ogranicza się tylko i wyłącznie do weryfikacji prawidłowego wy-
konania dokumentacji, ale również służy ustaleniu elementów, które znajdują 
się bardziej w „kategorii pomysłu na wykonaie”, jak np. sposób rozwiązania 
układu torowego na stacji. Ten kreatywny element ujawnia się szczególnie przy 
tworzeniu macierzy wariantów (element etapu 3). Analizujac powyższy rysu-
nek, Macierz wariantów przedkladamy do Zamawiającego po 130 dnich wraz 
z etapem 3, pierwszą opinię otrzymujemy po 21 dniach, zgodnie z zalecieniami 
zmieniamy warianty (14 dni) i po kolejnej weryfikacji (21 dni), w dobrym przy-
padku, otrzymujemy zgodę na implementacje wariantów do następnego eta-
pu; po 185 dniach (130+21+14+21). I tu zaczynają się problemy, ponieważ 
etap kolejny należało oddać 6 dni wcześniej (179). Pomijając drobny aspekt 
przesunięcia w czasie, cała procedura analiz w etapie IV wybranych kilkunastu 
do kilkudziesięciu wariantów w relacyjnej zależności układów torowych i mo-
delowania mikro i makro wymaga sporego nakładu czasu. Nasuwa się pytanie, 
czy samej macierzy nie można przygotowac wcześniej i uzyskac zatwierdze-
nie, zapewniając odpowiedni czas realizacji etapu nastepnego. Częściowo jest 
to stosowana praktyka i warianty weryfikuje się tak szybko, jak to możliwe. 
Z drugiej strony kształt macierzy wariantów powinien de facto stanowić wynik 
wszystkich analiz etapu 2 i 3 – również zatwierdzonych i zweryfikowanych 
przez Zamawiającego.

Powyższa bezwzględna zależność, zdaje się oddawać treść SIWZ: „Kolej-
ne etapy opracowania są wzajemnie skorelowane. W związku z tym nie jest 
możliwy odbiór danego etapu bez uprzedniego odbioru etapu poprzedzające-
go go. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodebrania wcześniejszego Eta-
pu ponosi w całości Wykonawca.” [5]. Niemniej jednak bardzo rzadko widać 
w harmonogramach rzeczywiste zrozumienie tej treści. Przykładem obrazują-
cym konsekwencje braku wprowadzenia zależności czasowych, może być etap 
VII – analiza kosztów i korzyści, która z założenia ma scalać wnioski wszyst-
kich poprzednich etapów i na tej podstawie przedstawić wynik, ale jak wska-
zuje przytoczony przykład musi zostać wykonana zanim zamawiający dokona 
chociażby pierwszej oceny etapu VI – co generuje oczywiste roboty stracone. 
Każda uwaga projakościowa i polecenie zmiany etapu VI, będzie skutkować 
koniecznością ponownej weryfikacji analiz etapu VII, nawet jeśli, co do zasady 
zostały poprawnie wykonane.

Zwraca się również uwagę na zapis: „Analizy techniczne (etap V) należy 
przeprowadzić dla wariantów wybranych do dalszej analizy w podsumowaniu 
Fazy I.” [1-5] Pomimo, iż w przykładzie różnica czasu między etapem IV i V 
wydaje się dość spora, w rzeczywistości jest to moment, który trwa najdłużej. 
Zmiana fazy z I na II wymusza wybór najkorzystniejszych wariantów, co jest 
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dużym wyzwaniem, mając na uwadze często różne oczekiwania członków Ze-
społu Opiniującego Dokumentację.

Kolejny cytat „Celami zadań wykonywanych w modelu w ramach Eta-
pu V jest użycie go do prac projektowych nad wariantami, które pozytywnie 
przeszły preselekcję na zakończenie fazy I. Będzie się to odbywać przez ścisłą 
współpracę między projektantami branżowymi (torowym, srk i in.), a zespo-
łem wykonującym analizy ruchowe i model mikrosymulacyjny. Współpraca ta 
musi mieć charakter iteracyjny, tj. wnioski z analiz ruchowych będą wpływać 
na projektowanie, a aktualny stan projektu będzie odwzorowywany w modelu, 
tak aby w toku kolejnych iteracji wypracować najlepsze rozwiązania projekto-
we, zaspokajające w maksymalny możliwy sposób zidentyfikowane potrzeby 
ruchowe.” [1-5] jasno określa iteracyjność części robót w etapie, która wymaga 
sporych nakładów czasu i nie można jej w prosty sposób przyspieszyć adekwat-
nie do zwiększenia ilości pracowników pracujących nad projektem w danym 
etapie.

2.2.	Macierz	wariantów	i	analiza	wielokryterialna

W obecnm ksztalcie SIWZ Wykonawca w fazie I zdefiniować powinien 
4 warianty wraz z podwariantami, których minimalny zakres przedstawiono 
w dokumentacji. Co może dać wymóg tworzenia kilkudziesięciu wariantów, 
a próba przeanalizowania kombinacyjnego połączenia ich - nawet kilkaset 
możliwości. Tak bardzo rozbudowana macierz, niewspółmiernie do efektów 
wydłuża proces analiz i opiniowania etapu IV.

Kolejnym miejscem wymagającym poprawy może być Analiza wielkory-
terialna (omawiana w publikacji [7]). Stosowana bezrefleksyjnie, do każdego 
projektu bez zmian, ze względu na regionalne uwarunkowania, nie pozwala ze 
100% pewnością wyznaczyć najlepszych wariantów do fazy II. Stanowi dobrą 
podstawę do analiz wariantów, natomiast może pomijać istotne, indywidualne 
kwestie projektu lub niektóre spłycać.

3. Proponowane zmiany

3.1.	 Etapy	i	fazy

Pierwszą postulowaną zmianą jest uniezależnienie większości etapów od po-
czatku trwania umowy, a przypisanie relacji czasowych do adekwatnych czynności, 
których rezultat potwierdzony i zweryfikowany przez strony daje mozliwość reali-
zacji bez generowania robót straconych. Np. Etap 3 zamiast 179 dni od podpisania 
umowy powinien być określony w czasie jako np. 60 dni od zatwierdzenia macie-
rzy wariantów lub odbioru etapu 3.



206 Kożuch B., Skowroński T., Sroga K.

Kolejną zmianą jest propozycja wprowadzenia Decyzji Zamawiającego o wybo-
rze wariantów do fazy II, analogicznej jak do fazy III tj. uzależnienie etapów 5-7 
od czasu wyboru w fazie I oraz przydzielenie Zamawiajacemu czasu jaki ma na 
podjęcie takiej decyzji. Rys. 3 przedstawia schemat zależności faz i etapów uzupel-
niony o proponowane zmiany.

Rys.	3.	Proponowane	zmiany	zależności	poszczególnych	etapów	i	faz

3.2. Macierz wariantów i analiza wielokryterialna

Na rysunku 4 przedstawiono proponowaną strukturę pomocną przy tworzeniu 
macierzy wariantów. Pierwszym elementem jest rozpatrywanie zagadnienia z per-
spektywy celu, jakiemu ma służyć. Należałoby stanąć w świetle celu wspomnianego 
na wstępie i uświadomić sobie, że wszystkie działania w tym aspekcie mają służyć 
końcowemu efektowi, tj. budowie odpowiedniej infrastruktury. Skupiając się tylko 
na pojedynczych kwestiach i interesach każdej ze stron, konflikt i brak zgody na 
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propozycje występuje nie tylko między Wykonawcą a Zamawiającym, ale również 
pomiędzy pomniejszymi jednostkami tego samego pracodawcy wewnętrznie. Inne 
problemy może dostrzegać Jednostka centrali, patrząca na projekt, jako element 
kompleksowej infrastruktury kraju, a inny zakład, widzący problem konkretnego 
miejsca, czy chociażby posterunku ruchu, a jeszcze inny jednostka, która musi 
uzyskać dofinansowanie na ten cel. Należałoby zwrócić uwagę, że nie tylko jakość 
ale i czas realizacji opracowania będzie stanowić o możliwościach realizacyjnych 
projektu. Wszystkie uwagi i zmiany należałoby odwoływać do wspólnego złotego 
środka, a nie próby przeforsowania racji swojej branży czy jednostki.

Rys.	4.	Proponowana	struktura	realizacji	tworzenia	docelowej	macierzy	wariantów

Kolejnym elementem jest odrębne ustalenie przez Wykonawcę i Zamawiają-
cego potrzeb rozwojowych regionu oraz konieczności i możliwości zmian obec-
nej infrastruktury. Po stronie Wykonawcy – opracowanie następuje na podstawie 
etapu 2 i 3 – zgodnie z kontraktowym obowiązkiem, po stronie Zamawiającego 
– a w szczególności pracowników Zakładu i Ekspozytury, którzy z problemami 
obecnej infrastruktury borykają się na co dzień i są w stanie wprowadzić istotną 
wartość dodaną lub wskazać priorytety realizacyjne, na które niekoniecznie zwró-
cono uwagę pisząc ogólne cele zawarte w SIWZ – na podstawie wiedzy i doświad-
czenia.

Tak przygotowane strony oraz przygotowana przez Wykonawcę przedwstęp-
na wersja macierzy wariantów, mogłaby posłużyć do przeprowadzenia pierwszej 
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wymiany wniosków. Cel spotkania byłby ukierunkowany na wspólną wymianę 
informacji, spostrzeżeń i wiedzy nt. konieczności realizacyjnych ze względu na spe-
cyfikę wymagań każdej z jednostek Zamawiającego. Po takiej analizie Wykonawca 
przygotuje docelową macierz wariantów prezentowaną i omawianą na kolejnym 
spotkaniu. Po jej weryfikacji i uszczegółowieniu oraz dalszej akceptacji przez Zma-
wiającego, przekazana zostanie do realizacji w etapie 4 – kończącym fazę I. Etap 
ten ze względu na czas konieczny do przeprowadzenia analiz wszystkich branż 
w nim zawartych, powinien być uzależniony od momentu akceptacji macierzy 
(rys. 3). Po akceptacji macierzy, strony mogą zweryfikować analizę wielokryterial-
ną – przypisując odpowiednie wagi kryteriom, które dla tego projektu w drodze 
wspólnych dyskusji uzyskały priorytetyzację.

4. Wnioski

W artykule przeanalizowano kilka istotnych problemów aktualnie realizowa-
nych Studiów Wykonalności. Następujące postulaty, mające na celu usprawnienie 
prac przedprojektowych uznano za najistotniejsze:

– Wprowadzenie zależności Fazy II od momentu odbioru Fazy I, nie jak do-
tychczas od początku trwania umowy.

– Większa współpraca przy tworzeniu macierzy wariantów wszystkich stron 
kontraktu, oraz zminimalizowanie bezzasadnego rozszerzania macierzy 
w fazie I.

– Każdorazowe omówienie Analizy wielokryterialnej i weryfikację kryteriów 
adekwatnie do realizowanego tematu.

Mając na uwadze cel, jakiemu dokumentacja ma służyć w trakcie realizacji, 
należy przykładać dużą wagę nie tylko do jakości, ale i terminowości wykonania 
i dołożyć wszelkich starań, aby nie generować prac straconych i marnotrawienia 
czasu po obu stronach kontraktu.

Przedstawione problemy, jak i propozycja rozwiązania nie stanowią zupełnego 
przewrócenia obecnie panującego systemu, a jedynie próbę modernizacji elemen-
tów, które w chwili obecnej generują największy problem w praktycznie wszyst-
kich projektach studialnych, niewspółmiernie rozciągając czas potrzebny na re-
alizacje. Podane w artykule przykłady usprawnienia nie stanowią odkrywczych 
wniosków, a jedynie niewielkie zmiany możliwe do wprowadzenia przez Zama-
wiającego w krótkim czasie, które mogłyby znacząco przyspieszyć proces realiza-
cji, jak i podnieść jakość dokumentacji przez skupienie się na jej najistotniejszych 
elementach.
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TRANSPORT INTERMODALNY 
JAKO ALTERNATYWA DLA PRZEWOZÓW 

WAGONOWYCH ROZPROSZONYCH1

Streszczenie. W artykule przedstawiono tendencję zmian w przewozach ładunków trans-
portem kolejowym w Polsce w latach 2004 - 2020. Stwierdzono, że spadki przewozów ładunków 
masowych nie są rekompensowane zwiększeniem przewozów intermodalnych. W przewozach 
ładunków niemasowych istotną rolę odgrywa segment przewozów wagonowych rozproszonych. 
Jednak obecna organizacja tych przewozów nie jest konkurencyjna w stosunku do transportu dro-
gowego. Alternatywą dla przewozów wagonowych rozproszonych ładunków niemasowych może być 
transport intermodalny, ale w formie sieciowej. Zaprezentowano sieciową organizację transportu 
intermodalnego z terminalami przeładunkowymi w relacji kolej – kolej. Sieciowa organizacja 
transportu intermodalnego powinna zwiększyć jego dostępność dla potencjalnych klientów transpor-
tu kolejowego, również tych, którzy obecnie korzystają z usług transportu drogowego. 

Słowa kluczowe: transport intermodalny, przewozy kolejowe, infrastruktura kolejowa

1. Wprowadzenie

Zwiększenie znaczenia transportu kolejowego w przewozach ładunków w Pol-
sce powinno być związane z działaniami zwiększającymi popyt na usługi transpor-
towe oferowane przez tę gałąź transportu. Przy obserwowanej tendencji zmniej-
szenia przewozów ładunków masowych istotną rolę ogrywa oferta dla przewozów 
ładunków niemasowych. Przewozy wagonowe rozproszone nie spełniają oczeki-
wań potencjalnych klientów przede wszystkim w zakresie czasu przewozu. Alter-
natywą są kolejowe przewozy intermodalne.
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2. Tendencje zmian w przewozach ładunków transportem kolejowym 
w Polsce w latach 2004-2020

Rys. 1. Przewozy ładunków ogółem oraz węgla i ładunków intermodalnych w Polsce w latach 2004-2020 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2]

W przewozach ładunków transportem kolejowym w Polsce dominują przewozy 
ładunków masowych, takich jak węgiel, kruszywa, rudy żelaza. Zmiany wielkości 
przewozu tych grup ładunków determinują zmiany wielkości przewozów ogółem 
w transporcie ładunków w Polsce. Na rys. 1 przedstawiono wielkości przewozu 
ładunków transportem kolejowym ogółem oraz dwóch grup ładunków: węgla 
oraz ładunków intermodalnych (kontenery, naczepy siodłowe, nadwozia wymien-
ne) w latach 2004 – 2020. Na tym samym rysunku przedstawiono również linię 
trendów tych grup ładunków. Widać, że nachylenie spadkowe linii trendu ładun-
ków ogółem jest zbliżone do nachylenia spadkowego węgla. Można stwierdzić, że 
zmiany (spadki) wielkości przewozów ładunków ogółem są wprost proporcjonalne 
do zmian (spadków) przewozu ładunków masowych, w których dominuje węgiel. 
Można przypuszczać, że tendencje spadkowe w przewozach ładunków masowych 
w następnych latach ulegną wyhamowaniu (możliwa zmiana nachylenia linii tren-
du), jednak znaczenie ładunków masowych w przewozach transportem kolejowym 
będzie coraz mniejsze. Wiąże się to z przeobrażeniami gospodarki Polski i zwięk-
szeniu znaczenia usług oraz przetwórstwa przemysłowego w prognozowanym 
wzroście PKB. To z kolei wiąże się ze zmianami transportochłonności gospodarki 
i podatności potencjalnych ładunków na przewozy różnymi gałęziami transportu. 
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Wiąże się również ze zmniejszeniem masy pojedynczych przesyłek, a tym samym 
zwiększenia roli przewozów ładunków niemasowych.

W przewozach ładunków niemasowych transport kolejowy napotyka na silną 
konkurencję ze strony transportu drogowego, który w przewozach tego rodzaju 
ładunków ma dominującą pozycję.

3. Organizacja przewozów wagonowych rozproszonych

W transporcie kolejowym obsługą ładunków niemasowych zajmuje się seg-
ment przewozów wagonowych rozproszonych. Schemat organizacyjny tych prze-
wozów w formie grafu przedstawia rys. 2. Wierzchołkami tego grafu są stacje 
kolejowe (stacje obsługiwane, manewrowe i rozrządowe), natomiast krawędziami 
są połączenia pomiędzy tymi stacjami realizowane pociągami towarowymi różnych 
kategorii.

Do początku lat 90-tych XX wieku taka organizacja sieciowa przewozów wa-
gonowych funkcjonowała w oparciu o około 50 stacji rozrządowych (stacje z górką 
rozrządową), manewrowych i obsługiwanych (punktów ładunkowych). W roku 
2004 według [1] było 10 stacji rozrządowych i każda z tych stacji obsługiwała na 
swoim obszarze ciążenia od kilku do kilkunastu stacji manewrowych.

Rys. 2. Organizacja przewozów wagonowych rozproszonych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1]

Należy zaznaczyć, że w latach 90-tych XX wieku wiele stacji rozrządowych 
zostało zdegradowanych do stacji manewrowych. Było to związane ze zmniejsze-
niem popytu na przewozy wagonowe. Wraz ze zmniejszaniem się popytu na tego 
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rodzaju przewozy zmniejszała się liczba czynnych stacji rozrządowych (degradacja 
do manewrowych), manewrowych (pomimo zwiększenie tego rodzaju stacji przez 
degradację części stacji rozrządowych) i punktów ładunkowych. Zmniejszała się 
również liczba uruchamianych pociągów towarowych dedykowanych temu seg-
mentowi przewozowemu. To powodowało zmniejszenie dostępności do transpor-
tu kolejowego potencjalnych klientów, chcących nadać przesyłkę jako jeden wa-
gon lub grupę wagonów. Ponadto wydłużył się czas przewozu ładunków w tym 
segmencie przez zmniejszenie częstotliwości kursowania pociągów towarowych, 
zwłaszcza pociągów zdawczych kategorii TK, które zapewniały obsługę punktom 
ładunkowym. To z kolei powodowało dalsze zmniejszanie popytu.

Można stwierdzić, że została znacznie zmniejszona funkcjonalność sieciowej 
organizacji przewozów wagonowych rozproszonych. Obecnie mają one znacznie 
mniejsze znaczenie w przewozach ładunków transportem kolejowym w Polsce niż 
w początkach lat 90-tych XX wieku.

Podejmowane są próby zwiększenia funkcjonalności przewozów wagonowych 
rozproszonych, między innymi poprzez zwiększenia liczby czynnych stacji rozrzą-
dowych i manewrowych. Pozwoli to co najwyżej zahamować spadek przewozów 
ładunków w tym segmencie przewozowym.

4. Organizacja przewozów intermodalnych

Alternatywą dla przewozów wagonowych rozproszonych są przewozy intermo-
dalne. Jednak znaczenie ich w transporcie kolejowym jest zależne między innymi 
od dostępności tego segmentu przewozowego, co jest związane z liczbą terminali 
intermodalnych i połączeń realizowanych pociągami intermodalnymi. Poprawa 
dostępności do transportu intermodalnego, oprócz wyżej wymienionych czynni-
ków, możliwa jest równie poprzez zmianę organizacji tych przewozów i wzorowa-
nie się na przewozach wagonowych rozproszonych, z tym że wagon zastąpiłaby 
jednostka intermodalna.

Obecną organizację przewozów intermodalnych przedstawia rys. 3. Pociągi in-
termodalne kursują pomiędzy terminalami nadania i odbioru, a transport drogo-
wy jest odpowiedzialny za dowóz i odwóz jednostek intermodalnych z terminali. 
Klient ma mały wybór połączeń pomiędzy terminalami i „de facto” dostosowuje 
się do proponowanego połączenia w zakresie dostępności do terminala nadania 
i odbioru oraz liczby połączeń w ciągu tygodnia i doby.

Proponowana sieciowa organizacja przewozów intermodalnych opiera się na 
organizacji przewozów wagonowych rozproszonych według rys. 2, jednak na miej-
scu stacji są terminale. Oprócz terminali nadania i odbioru są terminale przeładun-
kowe, które pełniłyby podobną rolę jak stacje rozrządowe w przewozach wagono-
wych.
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Rys. 3. Łańcuch transportowy w przewozach intermodalnych

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono schematy (grafy) organizacji przewozów in-
termodalnych z jednym i dwoma terminalami przeładunkowymi relacji kolej - ko-
lej. Widać, że liczba połączeń (krawędzie grafów) pomiędzy terminalami zwiększa 
się o połączenia z przeładunkiem. Klient może wybrać połączenie, które najbar-
dziej mu odpowiada pod względem na przykład czasu nadania i odbioru.

Rys. 4. Proponowany organizacja przewozów intermodalnych z jednym terminalem przeładunkowym 
w relacji kolej – kolej 
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Rys. 5. Proponowany organizacja przewozów intermodalnych z dwoma terminalami przeładunkowy-
mi w relacji kolej – kolej 

Proponowana organizacja przewozów intermodalnych wymaga ścisłej współ-
pracy zarówno zarządców terminali intermodalnych jak również operatorów inter-
modalnych. Kluczową sprawą jest współpraca operatorów intermodalnych między 
sobą. Operatorzy konkurują ze sobą, ale jak pokazuje przykład transportu lotni-
czego i sojuszy przewoźników lotniczych, możliwa jest też współpraca oparta na 
umowach typu „code share”.

W przypadku przewozów intermodalnych umowy tego typu oferowałyby 
miejsce na jednostkę danego operatora w składzie pociągu uruchamianego przez 
innego operatora. Oferta danego operatora może powiększyć się o nowe połącze-
nia w innych dniach / godzinach nadania odbioru, jak również nowe połączenia 
do innych terminali, do których dany operator nie uruchamia swoich połączeń 
bezpośrednich.

Zaletą proponowanej sieciowej organizacji przewozów intermodalnych w opar-
ciu o terminale przeładunkowe jest zwiększenie liczby oferowanych połączeń oraz 
liczby terminali nadania / odbioru. Tym samym zwiększa się dostępność transpor-
tu intermodalnego dla potencjalnego klienta.

Istotną wadą takiej organizacji przewozów jest wydłużenie czasu przewozu jed-
nostki intermodalnej pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Jest to związane z dodatkowy-
mi przeładunkami w relacji kolej – kolej. Jednak odpowiednia organizacja pracy 
terminali zarówno nadania / odbioru jak również przeładunkowych, może znacz-
nie skrócić czas popytu jednostek ładunkowych na tych terminalach. Znaczącą 
rolę odgrywają tu również urządzenia przeładunkowe. Terminale przeładunkowe 
w relacji kolej – kolej powinny być wyposażone w suwnice bramowe, które pozwa-
lają skrócić czas przeładunku w tej relacji.

Ważną rolę odrywa również liniowa infrastruktura kolejowa, która powinna 
pozwalać na kursowanie pociągów intermodalnych z maksymalną prędkością 
120 km/h. Organizacja ruchu pociągów intermodalnych powinna pozwalać na 
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osiąganie prędkości technicznych tych pociągów na poziomie 85 – 100 km/h. Do-
piero taka prędkość techniczna, przy możliwościach skrócenia czasu popytu jed-
nostek na terminalach, pozwoli na osiągnięcie prędkości handlowych kolejowych 
przewozów intermodalnych w relacji nadawca – odbiorca na poziomie konkuren-
cyjnym w stosunku do transportu drogowego w tej samej relacji.

5. Wnioski

Przy tendencji spadkowej przewozów ładunków masowych, zwiększenie po-
pytu na przewozy ładunków niemasowych transportem kolejowym jest jednym 
z warunków zahamowania spadku przewozu ładunków transportem kolejowym. 
Jednak przewozy wagonowe rozproszone nie są konkurencyjne w stosunku do 
transportu drogowego. Alternatywą są przewozy intermodalne sieciowe, które po-
zwolą na zwiększenie dostępności do przewozów intermodalnych nowym poten-
cjalnym klientom, korzystających obecnie z transportu drogowego.

Do rozwoju kolejowych przewozów intermodalnych może przyczynić się zwięk-
szona dostępność samochodów ciężarowych niskoemisyjnych. Ich zasięg wpisuje 
się w rolę dowozowo – odwozową do terminali intermodalnych.
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PRZEMYŚLENIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM 
NA SPECJALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH 

TRANSPORTU SZYNOWEGO1

Streszczenie. Celem artykułu jest aktywizacja dyskusji dotyczącej kształcenia na specjal-
nościach dotyczących transportu szynowego na uczelniach technicznych w Polsce. Przedstawione 
są programy kształcenia z wybranych uczelni z pokazaniem przykładów zagranicznych. Autorzy 
inicjują dyskusję nad zasadnością kształcenia w systemie studiów dwustopniowych. Poruszona jest 
też tematyka potencjalnego łączenia pokrewnych specjalności. Jest także przestawione spojrzenie ab-
solwenta uczelni technicznej na obecny system kształcenia na specjalności związanej z transportem 
szynowym.

Słowa kluczowe: specjalność transport szynowy; studia wyższe; studia dwustopniowe; studia 
jednolite; programy kształcenia

1. Specjalność transport szynowy

Aby przeglądać, oceniać i modyfikować programy kształcenia należy doprecy-
zować poniższe kwestie. Co rozumiemy jako specjalność transport szynowy? O ja-
kim stopniu studiów mówimy? Jakich specjalistów chcemy wykształcić? „Trans-
port szynowy” to różne obszary tematyczne, m.in.:

- ujęcie systemowe (planowanie, procesy transportowe, logistyka),
- tabor,
- infrastruktura,
- zarządzanie i sterowanie ruchem,
- inne (np. aspekty prawne).
W zależności od wyboru z powyższej listy wpisujemy się w różne dyscypliny 

naukowe, odmienne uczelnie / wydziały / kierunki studiów. W dalszej części ogra-
niczymy się do aspektów poruszanych na uczelniach technicznych, choć i tu naj-
więcej uwagi poświęcone będzie infrastrukturze (z elementami innych obszarów) 
osadzanej na wydziałach „Inżynierii Lądowej” lub „Budownictwa”.

Pojawia się szereg pytań. Czy można kształcić wyłącznie w ramach wybranego 
obszaru, nie przekazując (przynajmniej podstaw) wiedzy z obszarów pokrewnych? 
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Na przykład kształcąc inżynierów w zakresie infrastruktury czy przekazywać im 
wiedzę o sterowaniu ruchem, taborze, procesach transportowych itd. W jakim 
stopniu powinno przekazywać się wiedzę z zakresu danej specjalności, a w jakim 
z obszarów pokrewnych (oraz z których)? I szerzej: Czy w ramach kształcenia na 
specjalności powinny znajdować się przedmioty „ogólne” (wspólne dla wielu spe-
cjalności)? Czy powyższe pytanie powinno dotyczyć obu stopni studiów?

Wątek stopniowania studiów będzie rozwinięty w dalszej części artykułu. Po-
niżej przedstawiono wybrane specjalności studiów magisterskich (drugi stopień), 
które mają związek z transportem szynowym, realizowane na wybranych uczel-
niach technicznych w Polsce [1]:

  1) „Drogi kolejowe” – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, specjalna 
ścieżka kształcenia na kierunku Budownictwo;

  2) „Inżynieria drogowo - kolejowa” – Politechnika Poznańska, Wydział In-
żynierii Lądowej i Transportu;

  3) „Sterowanie ruchem kolejowym” – Politechnika Śląska i Politechnika 
Warszawska, kierunek Transport;

  4) „Infrastruktura i ruch kolejowy” – Politechnika Śląska, kierunek Trans-
port;

  5) „Infrastruktura drogowa i kolejowa” – Politechnika Krakowska, kierunek 
Budownictwo;

  6) „Drogi szynowe” – Politechnika Warszawska, Bydgoska Szkoła Wyższa;
  7) „Transport szynowy” – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądo-

wej i Transportu;
  8) „Infrastruktura transportu szynowego” – Politechnika Wrocławska, kie-

runek Budownictwo;
  9) „Organizacja i technika transportu szynowego” – Akademia WSB w Dą-

browie Górniczej;
10) „Drogi szynowe” (Profil) – Politechnika Gdańska - Budownictwo (Kieru-

nek) - Budownictwo (Strumień) - Inżynieria transportowa (Specjalność);
11) „Infrastruktura transportu kolejowego” (Profil) – Politechnika Gdańska - 

Transport (Kierunek) - Infrastruktura Transportu (Specjalność).

2. Przykładowe programy (przedmioty) na studiach magisterskich

W pierwszej kolejności zostaną pokazane wybrane programy kształcenia dla 
drugiego stopnia studiów z uczelni z Wrocławia, Krakowa oraz Monachium. Pre-
zentowane przykłady ilustrują zdaniem autorów typowe trudności oraz wskazują 
na ciekawe próby usprawnienia kształcenia i jako takie mają na celu próbę wypra-
cowania kierunku pożądanych zmian.



221PRZEMYŚLENIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM NA SPECJALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH...

2.1. Wrocław 

Na Politechnice Wrocławskiej w ramach kierunku Budownictwo (Wydział Bu-
downictwa Lądowego i Wodnego) oferowanych jest 12 specjalności wśród których 
znajduje się specjalność Infrastruktura Transportu Szynowego (w skrócie ITS). 
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie wydziału [2]:

„Specjalność Infrastruktura Transportu Szynowego (ITS) pozwala absolwentom zdobyć 
rozbudowaną wiedzę i kompetencje w zakresie teorii nawierzchni szynowych, technologii 
robót kolejowych, projektowania stacji kolejowych, inżynierii ruchu kolejowego, sterowa-
nia ruchem kolejowym, eksploatacji kolei, inżynierii miejskiej, odwodnień budowli infra-
struktury transportowej, diagnostyki nawierzchni szynowych, trwałości i niezawodności 
nawierzchni kolejowej oraz metod komputerowych w drogach kolejowych”.

Na pierwszym semestrze realizowane są następujące kursy:
−	 Fizyka nowoczesnych materiałów (W),
−	 Matematyka – wybrane zagadnienia (W+Ć),
−	 Fundamentowanie – wybrane zagadnienia (W+P),
−	 Teoria sprężystości i plastyczności (W+Ć), 
−	 Mechanika budowli (W+Ć+L),
−	 Konstrukcje betonowe – obiekty (W+P),
−	 Konstrukcje metalowe – obiekty (W+P), 
−	 Metody komputerowe w drogach kolejowych (W+P), 
−	 Drogi kolejowe (W+P),
−	 BIM w budownictwie kolejowym (L),
−	 Język obcy – co najmniej poziom B2+ (Ć),
−	 do wyboru: Etyka inżynierska lub Etyka w biznesie (W).
W powyższym zestawieniu pogrubiono przedmioty z zakresu transportu szy-

nowego. Udział godzinowy przedmiotów ściśle związanych ze specjalnością ITS na 
pierwszym semestrze (z trzech) wynosi mniej niż 40%. Dominują kursy ogólne, 
wspólne dla wszystkich specjalności. W kolejnych semestrach pojawia się więcej 
przedmiotów specjalistycznych (branżowych), w tym niezwiązane ściśle z trans-
portem szynowym, ale ważne dla kształcenia specjalisty ITS takie jak: Drogi i ulice 
czy Odwodnienia budowli komunikacyjnych.

Na semestrze drugim realizowane są następujące kursy: 
−	 Dynamika budowli (W),
−	 Metody komputerowe (W+L),
−	 Drogi i ulice (W+P),
−	 Stacje kolejowe (W+P),
−	 Teoria nawierzchni szynowych (W+L),
−	 Technologia robót kolejowych (W+P+S),
−	 Koleje miejskie (W+P+S), 
−	 Odwodnienia budowli komunikacyjnych (W+P),
−	 Mosty kolejowe (W+P),
−	 do wyboru: Koleje przemysłowe lub Koleje użytku niepublicznego (W+P).
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Na ostatnim, trzecim semestrze studiów przeznaczonym zasadniczo na pisanie 
pracy dyplomowej, realizuje się jeszcze kilka kursów, aby nie obciążać studentów 
dodatkowym materiałem na już mocno obłożonych w kursy semestrach pierw-
szym i drugim tj.:

−	 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi (W+Ć),
−	 Inżynieria miejska – obiekty podziemne (W+P),
oraz kursy specjalistyczne tj.:
−	 do wyboru: Zarządzanie ruchem kolejowym lub Eksploatacja kolei 

(W+P)
−	 do wyboru Diagnostyka dróg szynowych lub Trwałość i niezawodność 

dróg szynowych (W+P),
−	 Seminarium dyplomowe (S),
−	 Praca dyplomowa magisterska (D).
Ostatni semestr studiów jest też okresem, w którym realizuje się kursy zaległe, 

których (z różnych przyczyn) nie udało się zaliczyć na wcześniejszych semestrach.
Łącznie przez 3 semestry realizowanych jest 990 godzin zajęć (nie wliczając 

w to pracy dyplomowej), w tym związanych ściśle z transportem szynowym – 495 
godzin. Jest to zatem 50% całego czasu zajęć. Należy w tym miejscu zadać pyta-
nie, czy jest to wymiar godzin wystarczający do przekazania odpowiednio szerokiej 
wiedzy specjalizacyjnej?

Na Politechnice Wrocławskiej oferowany jest również kierunek Transport, 
z tym że na Wydziale Mechanicznym. Jedną ze specjalności na drugim stopniu 
studiów na ww. kierunku jest „Organizacja i planowanie systemów transporto-
wych”. Jest tam specyficznie inne ujęcie problematyki transportu szynowego, ale 
z braku miejsca nie będzie tu szczegółowo omawiane. Odsyłamy do źródeł oraz 
omówionego dalej programu kształcenia na Politechnice Wrocławskiej. Szczegóło-
we dane odnośnie liczby godzin i punktów ETCS dostępne są w [3]. W prezentacji 
konferencyjnej pokazana zostanie plansza z układem zajęć.

2.2. Kraków

Na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej prowadzi się 
przedmioty z zakresu transportu szynowego na dwóch kierunkach tj.: Budownic-
two oraz Transport. Na kierunku Budownictwo oferowana jest m.in. specjalność 
Infrastruktura drogowa i kolejowa (w tym profil: Drogi kolejowe). Program i za-
kres tematyczny przedmiotów jest w ogólności podobny jak we Wrocławiu. Ze 
szczegółami można zapoznać się w [4]. Interesująco wygląda zestaw przedmiotów 
wybieralnych (studenci muszą wybrać trzy przedmioty z oferowanych siedmiu) – 
zob. rys. 1. Pojawia się pytanie: czy jest możliwość zapisania się i uczestniczenia 
w większej liczbie przedmiotów wybieralnych przy założeniu, że konkretny stu-
dent chciałby zdobyć więcej wiedzy?
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Rys. 1. Przedmioty dyplomowe do wyboru na profilu Drogi kolejowe, Politechnika Krakowska [4]

Na kierunku Transport oferowana jest m.in. specjalność Transport kolejowy. 
Oprócz przedmiotów z zakresu transportu przewidziano także przedmioty „bu-
dowlane” takie jak: „Infrastruktura transportu kolejowego”, „Koleje dużych pręd-
kości i koleje niekonwencjonalne”. Duży nacisk położony jest także na modelowa-
nie procesów transportowych, czy kontekst przestrzenny organizacji transportu. 
Interesujące jest rozbudowanie procesu realizacji pracy dyplomowej poprzez wpro-
wadzenie na przedostatnim semestrze przedmiotu „Metodologie badawcze” jako 
swoistego wstępu do „Seminarium dyplomowego”. Wgląd w całość programu 
oraz obserwacja kart poszczególnych przedmiotów zamieszczonych w [5] pozwa-
lają zauważyć, że treści ściślej związane z tą specjalnością wypełniają niemal 100% 
godzin zajęć. Jedynie 66 godzin (z 976) to przedmioty ogólne tj.: „Język obcy”, 
„Elementy ochrony własności intelektualnej II”, „Techniki negocjacyjne”. Wydaje 
się, że jest to wzorzec do konstruowania programów specjalności na studiach dru-
giego stopnia.

2.3. Monachium

Studia pierwszego stopnia (niem. Bachelor) z Budownictwa (niem. Bauinge-
nieurwesen) trwają 6 semestrów, ze stażem do odbycia przed rozpoczęciem studiów. 
W pierwszych semestrach prowadzone są zajęcia z podstaw matematyczno-nauko-
wych. Stanowią one podstawowe narzędzia inżyniera budownictwa w dziedzinie 
matematyki, mechaniki technicznej, materiałoznawstwa, budownictwa, informa-
tyki, geodezji i geometrii wykreślnej. Na tej podstawie nabywane są umiejętności 
z zakresu strukturyzacji procesów roboczych, wymiarowania materiałów budow-
lanych, mechaniki gruntów oraz podstawowych zasad statyki i teorii konstrukcji. 
Opierając się na tej wiedzy, studenci mogą uzyskać wgląd w obszary konstruk-
cji betonowych, drewnianych, oraz metalowych, hydrotechniki, inżynierii ruchu 
i planowania ruchu poprzez moduły do wyboru w ostatnich dwóch semestrach. 
Zakończeniem pierwszego stopnia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej.

Tytuł magistra inżyniera budownictwa uzyskuje się po studiach drugiego stop-
nia obejmujących łącznie 4 semestry, podczas których należy zdobyć 120 punktów 
ECTS w tym 30 punktów uzyskuje się poprzez pracę magisterską [7]. Oferowa-
ne są zarówno moduły niemieckojęzyczne, jak i anglojęzyczne. Język wykładowy 
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zależy od języka wybranego modułu. Wydział oferuje 22 specjalizacje, a studenci 
wybierając 4 spośród nich ustalają swój indywidualny profil studiów. Jedną z wy-
branych może być indywidualnie zaprojektowana specjalizacja przekrojowa. Ze-
staw oferowanych specjalizacji pokazano na rys. 2.

Specjalizacja przekrojowa może pochodzić z dziedziny architektury, inżynierii 
mechanicznej lub np. informatyki. Jako dalszą możliwość można go wykorzystać 
do uzupełnienia pozostałych trzech specjalności o kolejne, rozsądnie dobrane kursy 
(moduły) z zakresu inżynierii lądowej. Studia kończą się pracą magisterską, napi-
saną w jednej z wybranych specjalizacji.

Rys. 2. Specjalizacje oferowane na Budownictwie w Politechnice Monachijskiej (Technische Universi-
tät München) [6]

Wartościowe jest umożliwienie specjalizowania się w zindywidualizowanej 
formule. Wymóg wyboru kilku specjalności przy jednoczesnej bogatej ich ofercie 
pozwala na bardzo różnorodny program kształcenia i nabycie szczegółowej, a zara-
zem wielobranżowej wiedzy. Z punktu widzenia niniejszych rozważań intersująca 
jest integracja kształcenia w zakresie dróg, kolei i lotnisk (w ramach wspólnej 
specjalności Verkehrswegebau).

3. Stopień pierwszy i drugi studiów 

Programy i kierunki studiów prezentowane w niniejszym referacie dotyczą 
zasadniczo drugiego stopnia studiów. Niemniej tematyka transportu szynowe-
go, w szczególności w zakresie infrastruktury poruszana jest również na studiach 
pierwszego stopnia (inżynierskich). Jest jednak ona poruszana w stopniu dość 
skromnym. Przykładowo na kierunku Budownictwo na Politechnice Wrocławskiej 
dla wszystkich studentów realizowany jest przedmiot Koleje - podstawy (semestr 
5) w wymiarze 15 h wykładu oraz 15 h projektu. Jest pytaniem retorycznym, jak 
wiele wiedzy można przekazać oraz jak wiele umiejętności nabyć w tak ograni-
czonym czasie zajęć. Więcej zagadnień poruszanych jest na 6. semestrze ale dla 
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osób, które wybiorą specjalność „Inżynieria Lądowa” (w skrócie ILB). Zwykle jest 
to około 1/3 studentów. Zatem około 2/3 absolwentów studiów inżynierskich na 
tym kierunku posiada bardzo skromną wiedzę w zakresie (infrastruktury) trans-
portu szynowego. Jeżeli na drugim stopniu studiów nie będą mieć przedmiotów 
„szynowych”, to znajomość tej tematyki przez osoby, które będą chciały ubiegać 
się o uprawnienia budowlane (w dowolnej specjalności) pozostanie na tym samym, 
skromnym poziomie.

W kontekście pierwszego stopnia na innych uczelniach w Polsce może być 
jeszcze gorzej. Przykładowo na Politechnice Krakowskiej na kierunku Budownic-
two są co prawda przedmioty typu „Budownictwo komunikacyjne”, które są dla 
wszystkich studentów, ale z ograniczoną tematyką kolejową. Na kierunku „Trans-
port” jest o wiele lepiej. Wykładanych jest sporo materiałów z zakresu kolei już na 
3-4 semestrze!

Ważny tu jest wątek uprawnień budowlanych. Według aktualnych przepisów 
nabycie uprawnień budowlanych możliwe jest już po ukończeniu pierwszego stop-
nia studiów, po odbyciu trzyletniej praktyki zawodowej. Efektem takich regula-
cji jest mniejsze zainteresowanie studiami drugiego stopnia. A może powinno to 
wzbudzić dyskusję o roli i zakresie studiów stopnia drugiego? Szersze ujęcie tego 
zagadnienia wykracza jednak poza ramy niniejszego referatu.

Powyższa sytuacja oraz szerzej dwustopniowość studiów powodują również 
inne trudności kształcenia. Otóż występuje duża swoboda w wyborze kierunku 
i specjalności na drugim stopniu. Należy mieć ukończony pierwszy stopień, ale 
niekoniecznie bardzo pokrewny do tematyki stopnia drugiego. Trywializując spra-
wę należy zgromadzić odpowiednią liczbę punktów ECTS i już (prawie) można 
aplikować na stopień drugi. Oczywiście formułowane są warunki wstępne, w tym 
lista kierunków „pokrewnych” które mogą być studiowane jako ciąg: pierwszy – 
drugi stopień. Rozległość i nieprecyzyjność w określaniu takich zestawów kierun-
ków pośrednich w połączeniu z możliwymi różnicami programowymi pomiędzy 
uczelniami / kierunkami i specjalnościami powoduje wiele problemów dydaktycz-
nych. Pojawiają się pytania: czy i na ile drugi stopień ma być kontynuacją stopnia 
pierwszego? Na ile treści programowe na stopniu drugim mają nawiązywać do 
treści ze stopnia pierwszego? Codziennością w kształceniu są dylematy, jak prowa-
dzić przedmioty na stopniu drugim w sytuacji, gdy część studentów w konkretnej 
grupie ma znaczną wiedzę z zakresu transportu szynowego, a część ma wiedzę 
znikomą lub nawet zerową? Konkretne tematy będą albo niezrozumiałe dla części 
grupy, albo znużą inną część z uwagi na powtarzanie zagadnień.

Wydaje się, że zarysowana wyżej sytuacja dotyczy nie tylko kształcenia w za-
kresie transportu szynowego, ani nawet w zakresie budownictwa czy transportu, 
a jest pytaniem szerszym o zasadność kształcenia w trybie dwustopniowym w od-
niesieniu do konkretnych kierunków. Jest to zatem zagadnienie znacznie wykra-
czające poza niniejszy referat, ale na pewno warte dyskusji.
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4. Okiem Studenta

Współautor artykułu jako niedawny absolwent Politechniki Wrocławskiej 
na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego na specjalności Infrastruktura 
Transportu Szynowego może podzielić się aktualnymi przemyśleniami z zakresu 
sposobu kształcenia na specjalności związanej z budownictwem infrastruktury szy-
nowej.

Na studiach inżynierskich przedstawiana jest głównie wiedza ogólna z zakre-
su projektowania, która pozwala absolwentom uczelni rozpocząć pracę zawodową 
i zbierać doświadczenie niezbędne do uzyskania uprawnień budowlanych. Na pią-
tym semestrze studiów inżynierskich (3. rok studiów), studenci wybierają jedną 
z trzech specjalności, zgodnie z ich upodobaniami. Dzięki temu, na dwóch ostat-
nich semestrach realizują oni kursy zgodnie z daną specjalnością, choć nadal część 
kursów jest wspólna dla wszystkich specjalności. Jedną z trzech specjalności do 
wyboru jest „Inżyniera Lądowa” (w skrócie ILB), na której omawiane są bardziej 
dokładnie zagadnienia związane z obiektami liniowymi, w tym z zakresu transpor-
tu szynowego. Najwięcej materiału na studiach inżynierskich z zakresu transportu 
szynowego uzyska się, gdy na specjalności ILB wybierze się jako profil dyplomo-
wania „Drogi Kolejowe”.

Problemem przy wyborze specjalności jest fakt, że od początku studiów zdecy-
dowana większość kursów ma związek z inżynierią budowlaną, głównie budownic-
twem kubaturowym, a kursy z pozostałych specjalności np. przedmioty kolejowe, 
pojawiają się w późniejszych latach studiów, a ich szczyt przypada na piąty se-
mestr, czyli w momencie, kiedy należy wybrać specjalność. Jest to trochę za późno, 
ponieważ studenci mają za mało czasu na zaznajomienie się ze specyfiką chociażby 
transportu szynowego i wybierają najczęściej specjalność, którą poznali najlepiej 
i w większości jest to „Inżynieria Budowlana”. Sama liczba kursów mających zwią-
zek z transportem szynowym na studiach inżynierskich jest relatywnie niewielka 
i wynosi jedynie 4 kursy przy wyborze profilu dyplomowania „Drogi Kolejowe”.

Na studiach magisterskich, pomimo wyboru specjalności „Infrastruktura 
Transportu Szynowego” (ITS), w programie nadal trzeba realizować kursy, które 
nie są związane z daną specjalnością, a nawet nie mają związku z inżynierią lądo-
wą. Przykładowo w programie studiów są kursy związanie z projektowaniem kon-
strukcji budowlanych, co nie ma żadnego powiązania z transportem szynowym. 
Zamiast skupić się na kursach „kolejowych” trzeba wykonać projekt, który często 
nie interesuje studenta i niejako jest zmuszony do jego wykonania. Inną kwe-
stią jest sama treść kursów kolejowych. Częściowo materiał omawiany na studiach 
magisterskich jest powtórzeniem informacji ze studiów inżynierskich, aby osoby 
nie realizujące danego kursu na wcześniejszych latach studiów nie miały braków 
niezbędnej wiedzy z danej dziedziny. Jest to duża strata czasu i powoduje ograni-
czenie zdobycia specjalistycznej wiedzy, której absolwent specjalności ITS może 
potrzebować do pracy w branży kolejowej.

Według absolwenta ITS jednym z rozwiązań mogącym poprawić jakość kształ-
cenia może być wprowadzenie studiów jednolitych, które wyeliminowałyby ko-
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nieczność powtarzania części materiału omawianego na studiach inżynierskich. 
Dodatkowym atutem takiego rozwiązania byłby także brak konieczności pisania 
pracy inżynierskiej, co daje dodatkowy czas na realizację większej liczby kursów 
w trakcie trwania studiów. Ostatnie lata studiów powinny skupiać się wyłącznie 
na realizowaniu przedmiotów związanych z daną specjalnością. Zamiast kursów 
tzw. „obcych” czyli spoza specjalności, powinno się położyć większy nacisk na za-
gadnienia związanie z realizacją robót torowych, oraz projektowaniem przy użyciu 
różnych programów graficznych (np. w Bentley) zgodnie z obecnymi potrzebami 
rynku, aby przyszły pracodawca nie musiał uczyć absolwentów obsługi nowego 
programu. Obecnie wspomnianych tu zagadnień brakuje w programie kształcenia 
i student poznaje je dopiero na etapie pracy zawodowej. Dzięki zaproponowanym 
zmianom, absolwent, który zakończy edukację na uczelni byłby jeszcze lepszym 
specjalistą w danej dziedzinie, posiadając o wiele większą wiedzę przy tym samym 
okresie kształcenia.

5. Podsumowanie

Specjalności na drugim stopniu studiów powinny zdaniem autorów artykułu 
być maksymalnie nasycone treściami związanymi ze specyfiką danej specjalności. 
Jest to już na tyle zaawansowany stopień studiów, że według autorów niepotrzeb-
ne jest powtarzanie (lub nawet pogłębianie) wiedzy ogólnej, a w szczególności re-
alizacja przedmiotów ”obcych”, bowiem w efekcie limitowanej liczby godzin (oraz 
punktów ECTS) dla każdego semestru oraz całych studiów, brakuje często miej-
sca na przekazanie głębszych treści specjalizujących. Jest to szczególnie widoczne 
w programach studiów na kierunkach „Budownictwo”. Nieco lepsza sytuacja wy-
daje się dotyczyć programów na kierunku „Transport”. Niemniej i tak, w obrębie 
polskich uczelni programy kształcenia są skromnie specjalizujące względem zary-
sowanego przykładu z Monachium.

Można by sformułować tezę, że winę (w większym lub mniejszym stopniu) 
za powyższy regres kształcenia specjalizującego ponosi system dwustopniowych 
studiów, aczkolwiek w Niemczech i szerzej w Europie studia też są dwustopnio-
we, a sposób kształcenia jest bardziej nakierowany na kursy specjalistyczne. We 
wcześniejszym systemie studiów jednolitych na ostatnich dwóch latach kształcono 
specjalistów przekazując treści niemal wyłącznie związane z daną specjalnością, 
czego brakuje przy obecnym systemie dwustopniowym. Rzutuje to też na jakość 
prac dyplomowych pisanych wcześniej przez dwa ostatnie semestry. Aktualne stu-
dia na drugim stopniu trwające trzy semestry oraz realizujące pracę dyplomową 
zazwyczaj przez jeden, ostatni semestr, są zbyt krótkie dla wykształcenia specja-
listy z odpowiednio szeroką wiedzą, czy umiejętnościami. Napisanie pracy ma-
gisterskiej w okresie jednego semestru stawia pod znakiem zapytania możliwość 
przeprowadzenia w jej ramach „głębokich studiów (literaturowych) danego za-
gadnienia”, zapisanych w efektach kształcenia. Co prawda, w niektórych przypad-
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kach, na „prace nad pracą dyplomową” przewiduje się dwa semestry, ale względem 
całego toku studiów to i tak za mało, a student przystępujący do takich prac nie 
ma jeszcze przekazanej wiedzy w stosownym zakresie.

Opinia „świeżego” absolwenta wydziału także wskazuje, że na etapie studiów 
magisterskich brakuje kursów specjalistycznych, głównie związanych z wykonaw-
stwem oraz projektowaniem zgodnie z obecnymi wymogami na rynku pracy.

Może zatem warto byłoby przywrócić studia jednolite w zakresie dyscyplin in-
żynieryjnych, szczególnie których efektywnym finałem mogłoby być uzyskanie 
uprawnień? W niedawnych zmianach dotyczących szkolnictwa wyższego przy-
wrócono możliwość prowadzenia studiów jednolitych na wybranych kierunkach, 
np. na architekturze. Niestety dla budownictwa lub transportu nie przewidziano 
takiej możliwości choć przewiduje się tu zmiany.

Odrębnym dylematem jest „ziarnistość” (zakres) specjalizowania. Czy kształ-
cenie specjalistów wyłącznie „szynowych” (zresztą tak samo jak „drogowych”, czy 
„mostowych”) daje absolwentom wysokie notowania na rynku pracy? Wydaje się, 
że potrzebna jest integracja specjalności, tak jak w niektórych z przedstawionych 
przykładów. W tym momencie natykamy się znowu na „pojemność” programową 
specjalności – limit godzin i ECTS na wszystkie przedmioty oraz na łączną długość 
studiów specjalizujących (czy będzie to drugi stopień, czy może ostatnie lata stu-
diów jednolitych, to i tak powinno to trwać 4 semestry).

Stoimy zatem przed wyzwaniem opracowania (i wdrożenia) całkiem nowej wi-
zji studiów specjalizujących, w tym również w zakresie „transportu szynowego”. 
Postulowane jest wydłużenie okresu nauki oraz czasu na wykonanie dyplomu. Po-
stulowany jest znacznie większy udział przedmiotów „branżowych”, ale również 
łączenie dotychczas wąskich branż.

Na PWr, na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego zainicjowano po-
mysł modyfikacji specjalności. Między innymi opracowywane są założenia dla spe-
cjalności Drogi-Koleje-Lotniska (w tym usprawnienie procesu dyplomowania). 
Prezentacja programu tej specjalności będzie przedmiotem kolejnych publikacji.
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WYZWANIA ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM 
TESTÓW KOMPATYBILNOŚCI RSC I ESC1

Streszczenie. Testy zgodności konfiguracji pokładowych ETCS (European Train Control Sys-
tem) i GSM-R (GSM for Railways) z przytorowymi instalacjami ETCS i GSM-R na liniach 
kolejowych (dalej testy kompatybilności ESC/RSC), stanowią dodatkowe sprawdzenie zainsta-
lowanych systemów ETCS i GSM-R, które są niezbędne do potwierdzenia zgodności technicznej 
urządzeń pokładowych z poszczególnymi instalacjami przytorowymi. Założeniem testów kompa-
tybilności ESC i RSC jest ułatwienie eksploatacji nowych podsystemów, ponieważ ich prawidło-
we funkcjonowanie w danym środowisku zostaje w pełni zweryfikowane na etapie wykazania 
zgodności ESC i RSC. Wymóg zastosowania testów ESC i RSC został określony odpowiednio 
w pkt 6.1.2.4 oraz 6.1.2.5 TSI CCS [14], [17]. Testy ESC i RSC stają się obowiązkowe 
w momencie opublikowania zestawów w dokumencie technicznym Agencji Kolejowej UE. Zgodnie 
z wymaganiami od 1 lipca 2021 r. testy ESC/RSC są obligatoryjne dla wszystkich nowych oraz 
odnawianych i modernizowanych projektów w zakresie podsystemu „Sterowanie – urządzenia po-
kładowe”. W związku z wprowadzeniem nowych testów ESC i RSC, które do chwili obecnej nie 
były realizowane, powstaje wiele problemów interpretacyjnych oraz technicznych. Na to składa 
się również krótki czas wyznaczony na wykonanie testów na dopuszczonych już instalacjach na 
liniach kolejowych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z testami 
ESC i RSC oraz pokazanie z jakimi problemami należy się zmierzyć, aby takie testy były popraw-
nie realizowane i mogły być między innymi podstawą do wydania dopuszczenia do eksploatacji.

Słowa kluczowe: testy RSC/ ESC, ERTMS, kompatybilność

1. Wprowadzenie

Wraz z wejściem IV pakietu kolejowego wprowadzono między innymi zmiany 
do Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) [2]. W TSI dedykowanej 
dla podsystemu sterowanie ujednolicone zostały procedury weryfikacji kompaty-
bilności części przytorowej podsystemu z częścią pokładową. Testy kompatybil-
ności są dodatkowym sprawdzeniem systemów ETCS i GSM-R, niezbędnym dla 
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osiągnięcia zgodności technicznej urządzeń pokładowych z poszczególnymi wdro-
żeniami przytorowymi systemu. Wiąże się to również ze zwiększeniem poziomu 
bezpieczeństwa. Dla systemu ETCS są to testy ESC mające na celu wykazanie 
zgodności kompatybilności urządzeń pokładowych z częścią przytorową systemu 
ETCS. Dla systemu GSM-R są to testy RSC, które mają wykazać kompatybilności 
radia kabinowego lub EDOR z urządzeniami przytorowymi GSM-R. ERTMS (Eu-
ropean Rail Traffic Management System), jako jednolity standard urządzeń bez-
pieczeństwa kontroli jazdy pociągu, jest podstawą wprowadzenia interoperacyj-
ności. Wdrażanie systemu prowadzi do zwiększenia konkurencyjności kolei, jako 
środka transportu przy zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu. Testy kompatybilności 
ułatwią zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapewnienie niezakłóconej 
współpracy części pokładowej i przytorowej systemu. Od 1 lipca 2021 r. w ramach 
wniosku o wydanie zezwolenia dla typu pojazdu wymagane jest wykazanie zgod-
ności, z co najmniej jednym, wybranym przez wnioskodawcę typem ESC/RSC. 
W przypadku, gdy nie zostanie potwierdzony żaden typ ESC/RSC, w zezwoleniu 
zostanie wprowadzone stosowne ograniczenie, mówiące o tym, że pojazd nie może 
być eksploatowany na liniach kolejowych wyposażonych w ETCS.

2. Realizacja testów ESC/RSC

Nowa dyrektywa o interoperacyjności [15] wprowadziła zmiany do TSI Stero-
wanie [14] zamieszczone w Rozporządzeniu 2020/387 [16] oraz 2020/776 [17]. 
Wymaganie przeprowadzenia testów ESC/RSC zdefiniowane jest w rozporządze-
niu 2020/776 w pkt 6.1.2.4 oraz 6.1.2.5.

Rys. 1. Ogólny proces realizacji testów ESC/RSC 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Kontekst oraz role związane z realizacją testów definiuje przewodnik Agencji 
Kolejowej UE [13]. Zgodnie z tym przewodnikiem [13] w celu wykazania zgod-
ności technicznej z każdą siecią wyposażoną w systemy CCS klasy A (ETCS i/lub 



231WYZWANIA ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM TESTÓW KOMPATYBILNOŚCI RSC I ESC

GSM-R) na obszarze użytkowania należy dostarczyć co najmniej jedno oświadcze-
nie ESC i RSC (voice i data) aby uzyskać autoryzację pojazdu z systemami klasy 
A. Dodatkowe ESC/RSC można wykonać na późniejszym etapie dla już autoryzo-
wanego obszaru użytkowania. Nie przewiduje się żadnych innych kontroli w celu 
wykazania technicznej zgodności pojazdu z trasą. Rysunek 1 przedstawia ogólny 
kontekst ESC/RSC w autoryzacji pojazdu i kontroli zgodności trasy.

Zarządca infrastruktury ma za zadanie poinformować Agencję o typie ESC/
RSC. Natomiast Agencja powinna zweryfikować przekazane informacje oraz 
przypisać każdemu typowi ESC/RSC niepowtarzalny identyfikator, który zostanie 
przekazany zarządcy infrastruktury [13].

Zarządca infrastruktury klasyfikuje każdy odcinek swoich linii, aby przy wspar-
ciu dostawców systemu ETCS zidentyfikować niezbędne testy dla typów ESC/RSC 
w celu wykazania zgodności technicznej między podsystemem pokładowym CCS 
objętym deklaracją weryfikacji WE a podsystemem przytorowym CCS objętym 
deklaracją weryfikacji WE w obszarze użytkowania pojazdu. Może istnieć jeden 
typ dla kompletnej sieci w jednym lub kilku państwach członkowskich lub kilka 
typów ESC/RSC dla kilku odcinków (6.1.2.4 TSI „Sterowanie” 2019 [14]).

Na rysunku 2 przedstawiono podstawowe kroki, jakie powinien wykonać za-
rządca infrastruktury w przypadku wprowadzenia zmian, które mają wpływ na 
zgodność techniczną.

Rys. 2. Zmiany przytorowe wpływające na ESC/RSC 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Przynajmniej jedno oświadczenie dotyczące ESC/RSC dla danego pojazdu musi 
zostać złożone w momencie składania wniosku o dopuszczenie do eksploatacji. 
Dostarczone oświadczenie ESC/RSC musi wykazywać całkowitą zgodność tech-
niczną systemów klasy A, tj. nie ogranicza się do operacji poziomu 0 lub poziomu 
NTC. Oświadczenie ESC/RSC dla podsystemu powinno zawierać wszystkie do-
wody (lub odpowiednie uzasadnienia) dla wszystkich sprawdzeń typu ESC/RSC. 
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Jeżeli niektóre kontrole zostały przeprowadzone na poziomie składnika interope-
racyjności, należy podać uzasadnienie ich ważności na poziomie podsystemu [13].

Oświadczenia ESC/RSC i powiązany raport z testów ESC/RSC, który jest wery-
fikowany przez NoBo (Notified Body), powinny być włączone przez wnioskodaw-
cę o zezwolenie dla pojazdu do dokumentacji technicznej towarzyszącej Deklara-
cji Weryfikacji WE. Jeśli istnieją jakiekolwiek deklaracje ESC/RSC dla składnika 
interoperacyjności, należy je zamieścić w dokumentacji technicznej załączonej do 
deklaracji zgodności WE. Za każdym razem, gdy deklaracje ESC/RSC w typie 
pojazdu są aktualizowane, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji 
technicznej dołączonej do deklaracji weryfikacji WE, a zatem należy wydać nową 
deklarację weryfikacji WE.

Po zezwoleniu, dodanie, usunięcie lub aktualizacja ESC/RSC z typu pojazdu 
jest określana jako wersja (tabela 7.1 TSI CCS 2019), więc nie wymaga nowego 
zezwolenia, jeżeli spełnione są wszystkie warunki:

−	 Pojazd nie powinien być zmieniany funkcjonalnie po wykonaniu sprawdzeń 
ESC/RSC, biorąc pod uwagę warunki zawarte w pkt 7.2.1a.2 TSI CCS;

−	 W oświadczeniu ESC/RSC nie są wymagane żadne nowe warunki (np. 
w przypadku kontroli, które nie zostały pomyślnie zaliczone). Warunki 
użytkowania są zdefiniowane jako podstawowa charakterystyka pojazdu, 
a ich zmiana powoduje nową autoryzację.

Na rysunku 3 przedstawiono proces dodania nowego oświadczenia ESC/RSC 
do już dopuszczonego pojazdu.

Rys. 3. Proces dodania nowego oświadczenia ESC/RSC do już dopuszczonego pojazdu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Głównym zadaniem NoBo w odniesieniu do deklaracji ESC/RSC i związanego 
z nimi raportu jest weryfikacja poprawności i kompletności raportu z kontroli dla 
podsystemu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w sekcji 6.3.3.1 TSI CCS. Jak 
wskazano w załączniku 6, możliwe jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli 
na poziomie testu składnika interoperacyjności, ale powinny one pozostać ważne 
i ujmowane w końcowym sprawozdaniu z kontroli dla podsystemu.
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Ponieważ kontrole ESC/RSC nie są wymagane w tabeli 6.2 TSI CCS, nie są one 
wymagane do wydania certyfikatu dla podsystemu sterowanie – urządzenia pokła-
dowe. Natomiast przed złożeniem wniosku o autoryzację pojazdu należy przepro-
wadzić co najmniej jedne testy ESC/RSC.

Każdorazowo wyniki przeprowadzonych testów ESC/RSC podlegają kontro-
li przez jednostkę notyfikowaną. Wnioskodawca na podstawie wyników testów 
ESC/RSC oraz kontroli jednostki notyfikowanej wydaje oświadczenie kompatybil-
ności ESC/RSC, które stanowi część deklaracji weryfikacji WE podsystemu. Uzy-
skanie zezwolenia dla typu pojazdu bez przeprowadzonych badań jest możliwe, 
jednak wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami, które zostaną wprowadzone do 
bazy ERATV (European Register of Authorised Types of Vehicles).

Informacja o przeprowadzonych testach ESC/RSC lub ich braku powinna znaj-
dować się w pkt 4.13.1.8 oraz 4.13.2.5 bazy ERATV (tab. 1 i 2). W przypadku 
braku przeprowadzonych testów musi zostać wskazany powód poprzez odpowied-
nie określenie parametru zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1. Oznaczenie parametrów pojazdu w przypadku braku przeprowadzonych testów ESC 

4.13.1.8														Kompatybilność	systemu	ETCS
Powód	braku	testów	ESC Opis	parametru

brak	systemu	ETCS	na	pokładzie	pojazdu	
lub	nieobjęcie	go	zezwoleniem

Nie	dotyczy

brak	przeprowadzonych	testów	ESC	
pomimo	systemu	ETCS	posiadającego	
certyfikaty	WE	weryfikacji

ESC-EU-0
Dodatkowo	od	1	lipca	2021	r.	
ograniczenie	niekodowane:	Pojazd	nie	
może	być	eksploatowany	na	liniach	
wyposażonych	w	ETCS

wykazanie	zgodności	technicznej	zgodnie	
z	dotychczasową	procedurą	krajową	(w	
przypadku	niedostępnych	testów	ESC)

ESC-NP-CCS7.4a

Źródło: [12]

Brak przeprowadzonych testów ESC (przypadek ESC-EU-0 z ograniczeniem 
niekodowanym) wiąże się z brakiem możliwości potwierdzenia zgodności z trasą, 
na której wdrożony jest przytorowy system ETCS. Niedopuszczalna jest realizacja 
przewozów pojazdem wyposażonym w ETCS bez przeprowadzonych testów kom-
patybilności ESC dla tej trasy, nawet z wykorzystaniem jedynie urządzeń klasy B.

Brak przeprowadzonych testów RSC (przypadek RSC-EU-0 z ograniczeniem 
niekodowanym) wiąże się z brakiem możliwości potwierdzenia zgodności z trasą, 
na której wdrożony jest przytorowy system GSM-R. Bez potwierdzenia zgodności 
z trasą pojazd nie może być eksploatowany na danej trasie. Natomiast zgodnie 
z Krajowym Planem Wdrażania TSI Sterowanie [1] od 1 stycznia 2019 r. jest 
obowiązek wyposażania w radiotelefony GSM-R wszystkich nowych, odnawia-
nych i modernizowanych (nie tylko w zakresie podsystemu Sterowanie-urządzenia 
pokładowe) pojazdów trakcyjnych eksploatowanych na głównej sieci kolejowej.
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Tabela 2. Oznaczenie parametrów pojazdu w przypadku braku przeprowadzonych testów RS

4.13.2.5														Kompatybilność	systemu	głosowej	łączności	radiowej
Powód	braku	testów	RSC Opis	parametru

brak	systemu	GSM-R	na	pokładzie	
pojazdu	lub	nieobjęcie	go	zezwoleniem

Nie	dotyczy

brak	przeprowadzonych	testów	RSC	
pomimo	systemu	GSM-R	posiadającego	
certyfikaty	WE

RSC-EU-0 
Dodatkowo	od	1	lipca	2021	r.	
ograniczenia	niekodowane:	Pojazd	nie	
może	być	eksploatowany	na	liniach,	na	
których	GSM-R	wykorzystywany	jest	do	
prowadzenia	ruchu

wykazanie	zgodności	technicznej	zgodnie	
z	dotychczasową	procedurą	krajową	(w	
przypadku	niedostępnych	testów	RSC)

RSC-NP-CCS7.4a

Źródło: [12]

W przypadku konieczności ponownego sprawdzenia pojazdu pokładowego, 
należy wykonać tylko nowe lub zaktualizowane kontrole ESC/RSC, stosując za-
sadę, że już przeszłe kontrole pozostają ważne, o ile pojazd nie jest modyfikowany.

W przypadku, gdy typ ESC/RSC stanie się nieważny, należy o tym poinformo-
wać Agencję. Odpowiednie sekcje w RINF powinny zostać zaktualizowane o nowy 
typ ESC/RSC. Istniejące działające pojazdy mogą zostać uszkodzone i mogą wy-
magać oświadczenia ESC/RSC zgodnie z nowym typem ESC/RSC.

3. Testy RSC i ESC w uwarunkowaniach polskich

Od 1 lipca 2021 r. testy ESC/RSC mają zastosowanie dla wszystkich nowych 
oraz odnawianych i modernizowanych projektów w zakresie podsystemu „Stero-
wanie – urządzenia pokładowe”. Natomiast od 1 lipca 2022 r. typy ESC/RSC, 
które będą wprowadzone do RINF przez zarządcę infrastruktury będą obowiązu-
jące dla wykazania zgodności z daną trasą. Dzięki temu przewoźnicy, którzy nie 
eksploatowali pojazdów pod nadzorem ETCS przed 16 stycznia 2020 r. będą mieli 
czas, aby wykazać zgodność z odpowiednimi typami ESC/RSC, zanim zaczną one 
obowiązywać w ramach oceny zgodności z trasą.

Każdy kraj we własnym zakresie został zobligowany do opracowania scena-
riuszy testowych, które należało przekazać do Agencji Kolejowej. Agencja Kole-
jowa UE publikuje zestawy testów i od tego momentu przeprowadzenie testów 
ESC/RSC w ramach wprowadzania do obrotu typu pojazdu (realizacja przynam-
niej jednego zestawu) staje się obowiązkowe. W dniu 2 grudnia 2020 r. Agencja 
rozszerzyła dokument techniczny dotyczący testów ESC/RSC o wykaz sprawdzeń 
niezbędnych do przeprowadzenia na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Stąd 
też w ramach testów ESC realizowanych w Polsce obowiązują następujące doku-
menty:
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– Definicja i zakres testów ESC dla systemu ERTMS/ETCS poziom 1 ESC-
-PL-01-L1 [3];

– Definicja i zakres testów ESC dla systemu ERTMS/ETCS poziom 1 Limited 
Supervision ESC-PL-02-L1LS [4];

– Definicja i zakres testów ESC dla systemu ERTMS/ETCS poziom 2, Linia 
kolejowa E30, odcinek Legnica-Węgliniec ESC-PL-03-L2 [5];

– Definicja i zakres testów ESC dla systemu ERTMS/ETCS poziom 2, Linia 
kolejowa E30, odcinek Legnica-Opole ESC-PL-04-L2 [6];

– Definicja i zakres testów ESC dla systemu ERTMS/ETCS poziom 2, Linia 
kolejowa E65, odcinek Warszawa Praga Tranzytowa – Prabuty (Szlak Pra-
buty – Susz) ESC-PL-05-L2 [7];

– Definicja i zakres testów ESC dla systemu ERTMS/ETCS poziom 2, Linia 
kolejowa E65, odcinek Prabuty – Gdynia Chylonia ESC-PL-06-L2 [8].

Natomiast w ramach testów RSC obowiązuje dokument:
– Scenariusze testowe kompatybilności systemu radiowego GSM-R w części: 

głosowa łączność radiowa i radiowa wymiana danych dla potrzeb ETCS2 
[9].

Dokumenty powyższe są aktualizowane przez Agencję stosownie do zgłoszeń 
zarządcy infrastruktury, który jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie 
zestawami testów. Poza zestawami testów zarządca infrastruktury opublikował in-
strukcje mówiące o zasadach przeprowadzenia testów ECS oraz RSC:

– Ie-128 Procedura przeprowadzenia kontroli kompatybilności systemu 
ETCS (ESC) [10];

– Ie-129 Procedura przeprowadzenia testów kompatybilności systemu radio-
wego GSM-R (RSC) [11].

Testy kompatybilności systemu ETCS powinny być przeprowadzone przez Ko-
ordynatora Testów ESC przy wsparciu dostawcy urządzeń przytorowych oraz do-
stawcy urządzeń pokładowych systemu ETCS oraz ewentualnym udziale Zarządcy 
Infrastruktury. Koordynatorem testów może być jednostka organizacyjna (inna 
niż podmiot będący jednostką notyfikowaną przeprowadzającą kontrolę kompa-
tybilności systemu ETCS [10]) odpowiedzialna za przeprowadzenie testów ESC 
oraz opracowanie raportu końcowego. Koordynatorem Testów ESC/RSC musi być 
podmiot posiadający Autoryzację Prezesa UTK dla jednostki oceniającej zgodność 
w zakresie interoperacyjności systemu kolei w UE obejmującą podsystem Sterowa-
nie. Wykaz podmiotów wraz ich zakresem autoryzacji umieszczony jest na stronie 
internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.

Wyniki kontroli kompatybilności systemu ETCS należy opisać w raporcie 
z kontroli kompatybilności systemu ETCS, który powinien zawierać: 

−	 informacje o autorze raportu i podmiotach zaangażowanych w testy ESC,
−	 wskazanie typu ESC, dla którego zostały przeprowadzone testy, 
−	 opis pojazdu kolejowego (m.in. rodzaj pojazdu, typ pojazdu, typ urządzeń 

pokładowych systemu ETCS), których dotyczy raport,
−	 opis sprawdzanej konfiguracji systemu ETCS,
−	 wynik kontroli (w oparciu o przeprowadzone analizy i testy),
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−	 warunki użytkowania wynikające z kontroli kompatybilności (ze wskaza-
niem ograniczeń, jeżeli takie występują), które powinny być zaakceptowane 
przez Zarządcę Infrastruktury.

Po wykonanych testach należy zwrócić się do wybranej jednostki notyfikowa-
nej, która realizuje następujące zadania w zakresie weryfikacji ESC/RSC:

−	 ocena kompletności przeprowadzonych kontroli, w odniesieniu do tego, co 
opisano w odpowiednim typie ESC/RSC (w tym uzasadnienie w przypadku, 
gdy niektóre kontrole nie mają zastosowania do konkretnego pojazdu);

−	 upewnić się, że wykonanie kontroli jest zgodne ze wskazaniami zarządcy 
infrastruktury (czy kontrola ma być wykonana na torze, czy może być wy-
konana w laboratorium);

−	 podsumowanie oceny wyników (z uwzględnieniem kryteriów zaliczenia/nie-
zaliczenia wskazanego w definicji typu ESC/RSC);

−	 wyróżnienie ograniczeń, jeśli takie istnieją, które pojawiają się w konse-
kwencji dostarczonych wyników.

Na rysunku 4 przedstawiono role i odpowiedzialności w procesie realizacji testów 
ESC/RSC.

Rys. 4. Role i odpowiedzialności w procesie realizacji testów ESC/RSC 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10], [11]
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4. Wyzwania i ryzyka związane z realizacją testów ESC/RSC

Wprowadzenie konieczności realizacji testów ESC/RSC wiąże się z nie lada wy-
zwaniem, w szczególności dla producentów pojazdów, którzy bez przeprowadzenia 
testów ESC/RSC nie otrzymają dopuszczenia do eksploatacji lub otrzymają takie 
dopuszczenie, ale z ograniczeniem mówiącym o tym, że pojazd nie może być eks-
ploatowany na liniach kolejowych wyposażonych w ETCS/GSM-R.

Zarządca Infrastruktury na podstawie [13] opracował procedury testowe dot. 
ESC [10] oraz RSC [11], natomiast procedury te nie definiują wielu kwestii, które 
mogą stanowić problem podczas realizacji testów kompatybilności, a co za tym 
idzie mogą mieć wpływ na proces dopuszczenia do eksploatacji. Poniżej w kilku 
punktach przedstawiono główne problemy, które mogą pojawić się podczas reali-
zacji testów ESC/RSC.

1) W przypadku, gdy wynik przeprowadzonego testu jest negatywny - jak 
Koordynator Testów poradzi sobie z określeniem przyczyny błędu oraz 
w jaki sposób zainicjuje działania mające na celu rozwiązanie problemu. 
Wprowadzenie zmian w systemie ETCS np. zmiany oprogramowania są 
bardzo kosztowne i czasochłonne, więc brakuje informacji, kto poniesie 
koszty wprowadzenia zmian oraz koszty powtórnych testów.

2) Dodatkowo, jeżeli testy zakończą się z wynikiem negatywnym, to czy Ko-
ordynator poradzi sobie z udowodnieniem, po której stronie podsystemu 
sterowanie znajduje się błąd, czy w części przytorowej, czy może w części 
pokładowej? Bardzo często system ETCS w części przytorowej jest innego 
producenta niż w części pokładowej. Z drugiej strony każda z części posiada 
stosowne certyfikaty i deklaracje, więc z zasady powinna działać prawidło-
wo.

3) Koordynatorem testów zgodnie z procedurami PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. [10], [11] może być podmiot posiadający Autoryzację Prezesa Urzę-
du Transportu Kolejowego dla jednostki oceniającej zgodność w zakresie 
interoperacyjności systemu kolei w UE obejmującą podsystem Sterowanie. 
Wykaz takich jednostek znajduje się na stronie UTK i zawiera dziewięć jed-
nostek. Niektóre z jednostek w zakresie autoryzacji posiadają kompetencje 
tylko w ramach podsystemu sterowanie – urządzenia przytorowe, w związ-
ku z tym wątpliwe jest, że poradzą sobie z oceną podsystemu sterowanie 
– urządzenia pokładowe.

4) Ponadto do 1 lipca 2022 roku przewoźnicy, którzy nie eksploatowali pojaz-
dów pod nadzorem ETCS przed 16 stycznia 2020 r. będą musieli wykazać 
zgodność z odpowiednimi typami ESC/RSC. W związku z tym duża ilość 
pojazdów musi zostać przetestowana w około pół roku, co stanowi bardzo 
duże wyzwanie. Tym bardziej, że testy mają zostać zrealizowane na wybra-
nych liniach kolejowych, które są obciążone i na których cały czas realizo-
wany jest ruch pojazdów.

5) Dodatkowo 2 stycznia 2022 r. rozpocznie się eksploatacja obserwowana 
systemu GSM-R na linii nr 9 [12]. Zatem 1 lipca 2022 r. to termin, który 
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umożliwi także przeprowadzenie w jednym czasie zarówno testów ESC, jak 
i RSC. Natomiast linia nr 9 jest jedną z bardziej zatłoczonych linii, w związ-
ku z tym realizacja testów ESC/RSC na tej linii będzie utrudniona.

6) Co więcej, do wniosków o dopuszczenie do eksploatacji, które obecnie są 
składane w UTK, producenci pojazdów powinni już załączać oświadczenie 
o kompatybilności, ponieważ bez tego Urząd wyda dopuszczenie z ograni-
czeniem eksploatacyjnym, co może spowodować, że takie pojazdy nie zosta-
ną odebrane przez zamawiającego. Natomiast złożenie takiego oświadczenia 
obecnie jest niemożliwe, ponieważ nikt jeszcze nie określił szczegółowo jak 
takie testy mają być realizowane, kto będzie pełnił funkcję Koordynatora 
testów itd.

7) Dodatkowo w procedurach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [10], [11] 
pojawia się zapis, że Koordynatorem testów nie może być jednostka no-
tyfikowana, która weryfikuje wyniki kontroli kompatybilności, co również 
może być problematyczne, ponieważ może zaistnieć potrzeba zaangażowa-
nia dwóch jednostek notyfikowanych w procesie oceny.

8) Realizacja testów ESC/RSC wiąże się z dodatkowymi i nieplanowanymi 
kosztami, których producenci pojazdów, czy przewoźnicy nie uwzględnili 
w budżecie.

9) Konieczność realizacji testów ESC/RSC może zdecydowanie wpłynąć na 
opóźnienia w uzyskaniu dopuszczenia do eksploatacji, a to może spowodo-
wać np. obciążenie producenta pojazdu karami umownymi.

Powyżej przedstawiono wybrane problemy i wątpliwości, które wiążą się 
z wprowadzeniem konieczności realizacji testów kompatybilności. Z czasem pod-
czas realizacji przedmiotowych testów - kwestii problematycznych, bądź spornych 
- może powstać więcej.

Testy ESC/RSC są bardzo ważnym elementem procesu dopuszczenia do eksplo-
atacji i na pewno wpływają na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, natomiast 
wiele podmiotów nie jest gotowych na wprowadzenie tego typu testów. Dodatko-
wo opublikowane procedury oraz scenariusze testowe nie precyzują wszystkich 
zagadnień, co może powodować w przyszłości nieporozumienia, chęć zrzucenia 
odpowiedzialności na inne podmioty lub też błędy w interpretacji zapisów.

5. Deklaracja Instytutu Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa jako jednostka notyfikowana pod europejską dyrektywą 
w sprawie interoperacyjności kolei, badając podsystemy strukturalne i składniki 
interoperacyjności na zgodność z wymaganiami europejskimi oraz jako jednost-
ka upoważniona, badając budowle i urządzenia zgodnie z polskim rozporządze-
niem w sprawie świadectw typu, od szeregu lat uznaje, że zarówno producentom 
i wykonawcom, jak i zarządcom i właścicielom infrastruktury i taboru należy za-
pewnić możliwość umieszczania na rynku i dopuszczania do eksploatacji każdej 
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konstrukcji podlegającej formalnej ocenie z zastosowaniem każdej formalnie do-
puszczalnej procedury oceny. Z tego względu Instytut Kolejnictwa jako jednostka 
notyfikowana oferuje badania i weryfikację WE wszystkich podsystemów struktu-
ralnych, badania i certyfikację zgodności WE wszystkich rozwiązań technicznych, 
które w ramach Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności zostały wskazane 
jako składniki interoperacyjności oraz badania i certyfikację typu oraz certyfika-
cję zgodności z typem dla wszystkich budowli, urządzeń i pojazdów wskazanych 
w polskim rozporządzeniu w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych ro-
dzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych, w każdym przypadku oferując 
wszystkie moduły oceny zgodności dopuszczone przez właściwe przepisy polskie 
i europejskie.

Wprowadzenie formalnego obowiązku potwierdzania zgodności konfiguracji 
ESC/RSC nie zmienia podejścia Instytutu Kolejnictwa do zakresu wsparcia produ-
centów, wykonawców, zarządców, czy właścicieli infrastruktury i taboru kolejowe-
go. W konsekwencji Instytut Kolejnictwa złożył PKP Polskim Liniom Kolejowym 
S.A. propozycję porozumienia dotyczącego realizacji przez IK badań ESC/RSC dla 
producentów podmiotów instalujących systemy ETCS i GSM-R w pojazdach, pro-
ducentów taboru kolejowego oraz przewoźników i rozpoczyna świadczenie takich 
usług pełniąc rolę koordynatora testów ESC/RSC.

6. Podsumowanie

Jednym z kluczowych celów ETCS jest zapewnienie pełnej ogólnoeuropejskiej 
interoperacyjności systemów sterowania pociągami i doprowadzenie do sytuacji, 
w której „swobodny ruch pojazdów wyposażonych w ETCS” na liniach wyposa-
żonych w ETCS jest technicznie możliwy w Europie. Jednym z kluczowych wy-
mogów interoperacyjności ETCS jest kompatybilność systemu ETCS (ESC). Na 
kompatybilność ESC/RSC wpływa interakcja między wymaganiami TSI CCS, sce-
nariuszami operacyjnymi, przepisami technicznymi, interpretacją tych wymagań 
przez każdego zaangażowanego interesariusza oraz konkretnymi rozwiązaniami 
technicznymi każdego dostawcy ETCS systemu pokładowego jak i przytorowego. 
ESC/RSC są wymagane w celu uzyskania pewności, co do technicznej kompaty-
bilności podsystemu pokładowego CCS w określonym obszarze. Zatem celem jest 
zdefiniowanie zharmonizowanych ram organizacyjnych do przeprowadzania kon-
troli ESC/RSC w sposób wydajny, elastyczny i niezawodny, które będą obejmować 
opis całego procesu testowego, jego uczestników i ich odpowiednich składki.
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REGULACJA OSI TORU – ANALIZA PROJEKTU  
I PRZYGOTOWANIE DO ROBÓT NA PRZYKŁADZIE 

CENTRALNEJ MAGISTRALI KOLEJOWEJ1

Streszczenie. W artykule omówiono zakres i zawartość Projektu regulacji osi toru opra-
cowanego w celu zwiększenia prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich do  250 km/h na 
Centralnej Magistrali Kolejowej. Wskazano na jego kompleksowy charakter oraz liczne zalety 
i potencjał wynikający z takiego podejścia, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów geodezyj-
nych. Przedstawiono efekt prac projektowych w postaci innowacyjnego i unikatowego w polskich 
warunkach wykresu regulacji osi toru, który daje w zasadzie nieograniczone możliwości w zakresie 
analizy Projektu i przygotowania do robót. Dodatkowo stanowi odpowiedź na wymogi Instrukcji 
Id-114, dotyczące projektowania niwelet roboczych oraz bardziej doskonałą, bo graficzną formę 
protokołu regulacji osi toru.

Słowa kluczowe: projekt regulacji osi toru, wykres regulacji osi toru, kilometracja linii 
kolejowej

1. Wprowadzenie

Pierwszy odcinek Centralnej Magistrali Kolejowej oddano do eksploatacji 
w dniu 26 września 1974 roku [4]. Niemal 10 lat później, wraz z wprowadzeniem 
w dniu 3 czerwca 1984 roku rozkładu jazdy na lata 1984/1985, po Centralnej 
Magistrali Kolejowej zaczęły kursować pociągi pasażerskie z prędkością maksy-
malną  140 km/h. Był to pierwszy przypadek prowadzenia ruchu pasażerskiego 
z prędkością rozkładową  140 km/h na polskiej sieci kolejowej. Kolejne podniesie-
nie prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich do 160 km/h nastąpiło w dniu 

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Łukasik	J.:	15%,	Ogórek	T.:	15%,	Szczęsny	J.:	25%,	Węglicki	
R.:	20%,	Zariczny	J.:	25%
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29 maja 1988 roku wraz z wprowadzeniem rozkładu jazdy na lata 1988/1989 
[5]. Mimo że układ geometryczny torów Centralnej Magistrali Kolejowej został 
pierwotnie zaprojektowany na prędkość maksymalną 200 –  250 km/h, z wielu 
niezależnych przyczyn pociągi pasażerskie zaczęły kursować z prędkością rozkła-
dową  200 km/h między stacjami Olszamowice i Zawiercie dopiero w dniu 14 
grudnia 2014 roku [6]. Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizuje pro-
gram inwestycyjny mający na celu zwiększenie prędkości maksymalnej pociągów 
pasażerskich do  250 km/h. Wymaga to podjęcia szeregu niespotykanych dotych-
czas na polskiej sieci kolejowej działań.

2. Kompleksowy charakter Projektu regulacji osi torów CMK

Jednym z działań mających na celu zwiększenie prędkości maksymalnej pocią-
gów pasażerskich do prędkości  250 km/h na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazo-
wiecki – Zawiercie było opracowanie Projektu regulacji osi torów. Projektu wy-
jątkowego zarówno pod względem zakresu jak i zawartości. Projekt obejmował:

•	 tory szlakowe i główne zasadnicze linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki 
– Zawiercie na odcinku od semaforów wyjazdowych na stacji Grodzisk Ma-
zowiecki w km 1,605 do semaforów wjazdowych na stacji Zawiercie w km 
222,689, przy czym tory szlakowe na podejściach do stacji Grodzisk Mazo-
wiecki i Zawiercie stanowiły odcinki dowiązania;

•	 tory główne dodatkowe wraz z głowicami rozjazdowymi na posterunkach 
ruchu linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, przy czym tory 
boczne stanowiły odcinki dowiązania;

•	 tory szlakowe linii kolejowych odgałęziających się od linii kolejowej nr 4 
Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie na długości odcinków dowiązania, co 
dotyczyło linii kolejowych nr 575 Szeligi – Marków, 573 Idzikowice – Ra-
dzice, 574 Radzice 1 – Idzikowice, 571 Czarnca – Knapówka, 572 Włosz-
czowa Północ – Żelisławice, 582 Czarnca – Włoszczowa Północ będącej 
w budowie oraz 570 Psary – Starzyny.

Tym samym Projektem regulacji osi torów objęto nie tylko, co rzadko się zdarza 
w warunkach sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tory szlakowe 
i główne zasadnicze na całej długości linii kolejowej, ale również tory główne dodat-
kowe, głowice rozjazdowe oraz tzw. linie styczne do Centralnej Magistrali Kolejowej.

Oprócz właściwego Projektu regulacji osi torów należało opracować również 
m.in. Projekt regulacji sieci trakcyjnej, rozwiązania projektowe poszerzeń ław to-
rowiska, przedmiar potrzeb tłucznia, raport z analizy skrajni czy też raport z ana-
lizy odsuwu przewodów jezdnych.

Wobec powyższego, prace projektowe musiały zostać poprzedzone geodezyj-
nymi pomiarami. Dla zachowania spójności danych i wysokiej dokładności, zosta-
ła założona nowa jednorodna kolejowa osnowa podstawowa jako triady punktów 
rozmieszczonych co 2 km – 2,5 km. W oparciu o tą osnowę pomierzono i wy-
równano współrzędne znaków regulacji na całym projektowanym odcinku CMK 
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i tzw. liniach stycznych, zapewniając tym samym ich jednorodność i wysoką do-
kładność. W opracowaniu geodezyjnym – kluczem do powodzenia projektu jest 
powtarzalność danych. Powtarzalność na etapie projektowania oraz późniejszego 
wyniesienia w trakcie realizacji.

Prace projektowe zostały więc poprzedzone terenowymi pomiarami inwen-
taryzacyjnymi, wykonanymi w oparciu o nowo założoną osnowę geodezyjną, 
obejmującymi:

•	 osie torów, rozjazdów i skrzyżowań torów w planie i profilu, dodatkowo 
dziób każdej krzyżownicy oraz geometryczne początki i końce każdego roz-
jazdu i skrzyżowania torów;

•	 istniejące znaki regulacji osi torów,
•	 krawędzie torowiska na szlakach,
•	 konstrukcje wsporcze i fundamenty kotwowe sieci trakcyjnej,
•	 maszty semaforów wraz z dolną częścią semaforów,
•	 słupy oświetleniowe,
•	 obiekty inżynieryjne wraz z korytami balastowymi,
•	 krawędzie peronów zlokalizowanych przy torach głównych dodatkowych,
•	 istniejące tablice hektometrowe.
Kompleksowe podejście do regulacji osi torów Centralnej Magistrali Kolejowej 

wraz z tzw. liniami stycznymi umożliwiło zaprojektowanie profilu prędkości linii 
kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w zasadzie bez ograniczeń pręd-
kości drogowej (por. tab. 1). Umożliwiło również osiągnięcie prędkości drogowych 
równych prędkościom konstrukcyjnym na długości odcinków dowiązania tzw. linii 
stycznych do Centralnej Magistrali Kolejowej (por. tab. 2.)

Tabela 1. Projektowany profil prędkości linii kolejowej nr 4 (źródło: [7])

Km początku Km końca Długość odcinka Prędkość drogowa
1,091 1,813 0,722	km 160	km/h
1,813 21,370 19,557	km 200	km/h

21,370 204,937 183,567 km 250 km/h
204,937 220,450 15,513	km 200	km/h
220,450 222,400 1,950	km 160	km/h
222,400 224,915 2,515	km 110	km/h

Tabela 2. Prędkości drogowe (konstrukcyjne) na tzw. liniach stycznych (źródło: [7])

Nr linii kolejowej Prędkość drogowa
(konstrukcyjna)

575	Szeligi	–	Marków 120	km/h
573	Idzikowice	–	Radzice 120	km/h
574	Radzice	1	–	Idzikowice 120	km/h
571	Czarnca	–	Knapówka 100	km/h
572	Włoszczowa	Północ	–	Żelisławice 120	km/h
582	Czarnca	–	Włoszczowa	Północ	(w	budowie) 100	km/h
570	Psary	–	Starzyny 100	km/h
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Z uwagi na pełny zakres liniowy Projektu regulacji osi torów, geodeci mogli 
dokonać sprawdzenia kilometracji linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Za-
wiercie. Z wykonanych prac zostało sporządzone Sprawozdanie techniczne [8], 
które wykazało że, na odcinku od stacji Grodzisk Mazowiecki do stacji Idzikowice 
(km 1+600 – 80+000) różnice w kilometracjach istniejącej i nowo pomierzonej 
mieszczą się w granicach błędów pomiarowych i nie przekraczają 2 m. Z kolei na 
odcinku Idzikowice – Zawiercie (km 80+000 – 222+689) kilometracje różnią 
się. Różnice narastają liniowo i w okolicach końca linii osiągają wartość około 20 
m. Wybrane wyniki przedstawia tab. 3.

Tabela 3. Sprawdzenie kilometracji linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (źródło: [8])

Lp. Km
profil Km pomierzona Pomiar – Profil[m] Rodzaj obiektu

1 4+243.58	 4+243.83	 0.25 Most	żelbetowy

2 5+965.67	 5+965.56	 -0.11 Most	żelbetowy

3 8+206.79	 8+206.02	 -0.77 Wiadukt	żelbetowy

4 9+536.73	 9+536.94	 0.21 Wiadukt	żelbetowy

5 10+331.36	 10+331.35	 -0.01 Wiadukt	żelbetowy

6 83+488.95	 83+491.29	 2.34 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

7 84+377.03	 84+376.94	 -0.09 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

8 85+619.60	 85+621.08	 1.48 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

9 89+643.80	 89+646.25	 2.45 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

10 89+917.70	 89+919.21	 1.51 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

11 90+144.99	 90+151.93	 6.94 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

12 90+744.30	 90+745.33	 1.03 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

13 120+953.95	 120+962.03	 8.08 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

14 123+469.70	 123+478.09	 8.39 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

15 159+253.00	 159+264.69	 11.69 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

16 159+994.00	 160+006.06	 12.06 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

17 161+256.32	 161+269.36	 13.04 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

18 192+368.29	 192+392.82	 24.53 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

19 210+932.18	 210+952.46	 20.28 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

20 211+497.48	 211+519.56	 22.08 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

21 214+553.08	 214+573.79	 20.71 Wiadukt	drogowy	żelbetowy	Tor1

22 214+858.50	 214+879.10	 20.60 Wiadukt	żelbetowy	Tor2

23 214+862.98	 214+883.26	 20.28 Wiadukt	stalowy	Tor1

24 215+741.58	 215+761.74	 20.16 Most	żelbetowy	Tor1

25 216+928.71	 216+948.80	 20.09 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

26 222+909.64	 222+935.06	 25.42 Wiadukt	drogowy	żelbetowy

27 223+378.95	 223+397.52	 18.57 Wiadukt	drogowy	żelbetowy
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Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, iż Projekt regulacji osi toru został opra-
cowany zgodnie z wymaganiami Standardów technicznych Tom I Załącznik ST-T1-
-A6 Układy geometryczne torów [9]. Przyjęcie wartości dopuszczalnych parametrów 
kinematycznych i geometrycznych powszechnie stosowanych w krajach Europy 
Zachodniej ograniczyło nasuwanie torów do 30 mm oraz podnoszenie torów w za-
kresie od 20 mm do 35 mm niemal na całej długości linii kolejowej nr 4 Grodzisk 
Mazowiecki – Zawiercie, pomimo zwiększania prędkości maksymalnej pociągów 
pasażerskich do 250 km/h aż na 82% jej długości. Niemal wszystkie odcinki pro-
ste zaprojektowano jako równoległe, zaś łuki poziome jako współśrodkowe. Odle-
głość między osiami torów równą zasadniczo 4,5 m stopniowano co 5 cm. Dodat-
kowo Projektanci mogli skorzystać z specjalnych zapisów Standardów technicznych 
Tom I Załącznik ST-T1-A6 Układy geometryczne torów, dotyczących projektowania 
niwelety toru w przypadku regulacji układu torowego, np. w zakresie minimalnej 
długości odcinka o stałym pochyleniu. Przyjęte rozwiązania projektowe miały na 
celu minimalizację rozmiaru robót torowych.

Kompleksowe podejście do regulacji osi torów Centralnej Magistrali Kolejowej 
w połączeniu z wymaganiami Standardów technicznych Tom I Załącznik ST-T1-A6 
Układy geometryczne torów, jako dokumentu wiodącego w procesie projektowania, 
umożliwiło optymalizację przechyłki. W tym celu dla linii kolejowej nr 4 Grodzisk 
Mazowiecki – Zawiercie przyjęto model ruchu odpowiadający linii typu P250:

•	 prędkość maksymalna pojazdu szynowego 250 km/h,
•	 struktura ruchu z 10% udziałem pociągów towarowych,
•	 prędkość minimalna pojazdu szynowego ograniczona do 80 km/h, przy 

wartości nominalnej 120 km/h.
Ograniczenie prędkości minimalnej pojazdu szynowego do 80 km/h zwięk-

szyło spektrum prędkości, utrudniając optymalizację przechyłki, ale jednocześnie 
zapewniło spadek wartości nadmiaru przechyłki w przypadku wzrostu wartości 
prędkości minimalnej pojazdu szynowego. Dodatkowo ze względu na dominujący 
udział w strukturze ruchu pojazdów szynowych z prędkością maksymalną 250 
km/h, przyjęto założenie, że wartość niedomiaru przechyłki powinna być w przy-
bliżeniu równa wartości nadmiaru przechyłki, przy czym wartość niedomiaru 
przechyłki nie może być większa od wartości nadmiaru przechyłki. Optymalizację 
przechyłki przeprowadzono dla łuku poziomego o promieniu 3900 m.

 (1)

gdzie: I – niedomiar przechyłki, E – nadmiar przechyłki.

 (2)

gdzie: 
Vmax

 – prędkość maksymalna pojazdu szynowego,
 R – promień łuku poziomego,
 D – przechyłka.
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 (3)

gdzie: V
min

 – prędkość minimalna pojazdu szynowego.

 (4)

 (5)

 (6)

Na podstawie powyższej analizy przyjęto przechyłkę 105 mm.
W wyniku przeprowadzonej optymalizacji przechyłki, Projektanci mogli sfor-

mułować założenia do Projektu podbicia toru. Mogli również wskazać lokalizacje 
wymagające zwiększenia krotności podbicia toru. W celu zobrazowania wyników 
Projektu regulacji osi toru opracowali innowacyjny i unikatowy w polskich warun-
kach wykres regulacji osi toru, który daje w zasadzie nieograniczone możliwości 
w zakresie analizy Projektu i przygotowania do robót.

3. Wykres regulacji osi toru

Wykres regulacji osi toru odpowiada na potrzebę zebrania wszystkich istotnych 
parametrów projektowanego układu geometrycznego w jednym miejscu. Wyko-
rzystano do tego znaną w budownictwie kolejowym, między innymi przy sporzą-
dzaniu harmonogramów robót, metodę wykresu liniowego [2].

Na osi poziomej umieszczono kilometrację toru. Oś pionową, jej skalę, a tak-
że punkt 0 oznaczono według potrzeby odpowiadającej każdemu obrazowanemu 
parametrowi. Podstawowym kryterium jest czytelność wykresu. Dlatego w mak-
symalnym stopniu ujednolicono jednostki i skale, zaś podnoszenia i nasuwania 
pokazano w skali 1:1. W górnej części wykresu pokazano tor nr 2, a w dolnej tor 
nr 1, tak aby obraz na wykresie odpowiadał sytuacji, w której użytkownik stoi na 
międzytorzu zwrócony zgodnie z rosnącą kilometracją – tor nr 1 po prawej stronie, 
tor nr 2 po lewej.

Na każdym etapie projektowania istotne jest sprawdzanie projektu. Wykres 
pozwala sprawdzić istotne parametry związane ze skrajnią takie jak:

•	 szerokości międzytorza,
•	 odległości do peronów i innych obiektów liniowych,
•	 odległości do obiektów punktowych (słupy, semafory).
Dzięki linii nasuwania, użytkownik może sprawdzić, w jaki sposób przyjęta 

geometria toru wpłynęła na skrajnię i w jakim zakresie możliwe są korekty.
Na wykresie zobrazowano również podnoszenie toru, z podziałem na każdy tok 

z osobna. Przy czym, na odcinkach prostych, w celu zwiększenia czytelności, przy-
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Rys. 1. Wykres regulacji osi toru (źródło: [3])
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jęto dane toku o niższym podnoszeniu. Te informacje są istotne z kilku powodów. 
Po pierwsze – możliwość sprawdzenia, czy na którymś łuku nie zaprojektowano 
przechyłki niższej niż istniejąca a przez to obniżania toku, które byłoby niemożli-
we do wykonania dla podbijarki. Ponadto – możliwość sprawdzenia, czy przyjęte 
wartości podnoszenia są jednolite dla całego projektu oraz czy nie są zbyt niskie 
w stosunku do przyjętych nasunięć, co jest istotne z punktu widzenia wielokrot-
ności podbijania ze względu na nasuwanie toru.

Wykres podnoszenia toków odpowiada również na istotne pytania z punktu 
widzenia przygotowania do robót:

•	 pozwala zidentyfikować odcinki wymagające wielokrotnego podbicia i pra-
widłowo zaplanować prace podbijarki,

•	 pozwala oszacować ilość i miejsce wbudowania tłucznia niezbędnego do 
uzupełnienia pryzmy po podbiciu.

Forma rysunku pozwala na umieszczenie na nim dodatkowo danych umiesz-
czanych zwykle w dolnej części rysunku niwelety toru, takich jak pochylenia po-
dłużne, wysokości niwelety toru, wykres krzywizny, przechyłki, prędkość maksy-
malna i inne.

Dla właściwej orientacji użytkownika, obok kilometracji znajdują się również 
informacje dotyczące sytuacji – schematy posterunków ruchu, mosty, wiadukty 
itp.

Interesującą informacją (z powodu czytelności nie umieszczoną na rysunku nr 
1) i przydatną przy odbiorze robót, jest wykres strzałek na cięciwach pomiędzy 
znakami regulacji osi toru. W ten sposób można zastąpić typowy protokół regula-
cji osi toru w formie tabelarycznej.

Wszystkie powyższe cechy czynią wykres regulacji osi toru rysunkiem uniwer-
salnym, przydatnym zarówno na etapie prac projektowych, przygotowania oraz 
prowadzenia robót jak i odbiorów.

4. Kilometracja do użycia w procesie regulacji osi toru

Celem przedmiotowego zadania było zwiększenie prędkości maksymalnej po-
ciągów pasażerskich do 250 km/h. W związku z tym przygotowanie danych do 
podbicia torów wymagało specjalnego podejścia. Dotychczasowe podejście w przy-
gotowaniu protokołów zdawczo odbiorczych znaków regulacji osi toru opierało 
się na kilometracji linii kolejowej. Jak wykazano w punkcie 2 kilometracja linii 
obarczona jest różnymi błędami, które mogą wpływać na jakość i poprawność wy-
konania prac dotyczących geometrii toru [8]. W tym zadaniu protokoły regulacji 
zostały opracowane na podstawie kilometracji poszczególnych torów, a kilometra-
cja linii została podana tylko jako adres poszczególnych elementów. Kilometracja 
toru jest zgodna z zaprojektowaną geometrią i tożsama z plikami wsadowymi do 
maszyn torowych.
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Rys. 2. Protokół zdawczo odbiorczy znaków regulacji osi toru (źródło: [1])
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Rys. 3. Plik wsadowy do maszyny torowej wraz z geometrią poziomą (źródło: [1])

Tak przygotowane dane dają możliwość pełnej spójności pomiędzy geodetą, 
projektantem przekazującym projektowaną geometrię osi oraz zespołem prowa-
dzącym prace torowe. Dane są kompatybilne z wszystkimi instrumentami geo-
dezyjnymi, systemami pomiarowymi zarówno jedno jak i dwuwózkowymi typu 
Leica czy Gedo oraz maszynami do podbijania opartymi na systemie WIN ALC 
lub SMART ALC. W pracach na linii kolejowej, gdzie prędkości maksymalne po-
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ciągów pasażerskich mają osiągać 250 km/h zastosowanie takiego podejścia jest 
koniecznością i powinno być standardem.

5. Podsumowanie

Od ponad piętnastu lat na polskiej sieci kolejowej prowadzone są intensywne 
prace modernizacyjne. Wraz z oddawanymi do użytku nowymi i modernizowany-
mi odcinkami linii kolejowych, unowocześniane są rozwiązania w obszarze maszyn 
torowych, urządzeń pomiarowych, oprogramowania do prac projektowych. Warto 
zauważyć jednak, że nadal sposób prezentacji rozwiązań projektowych, czy wyni-
ków pomiarów geodezyjnych niewiele się zmienił, choć zdaniem autorów również 
w tym obszarze powinien dokonywać się rozwój.

Jest on niezbędny między innymi w kontekście projektowania niwelet robo-
czych, wymaganych instrukcją Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
nawierzchniowo –podtorzowych [2], a na wykresie regulacji osi toru łatwo zidentyfi-
kować i w czytelny sposób opisać niwelety robocze. Podobne rozwiązania stosowa-
ne są w innych krajach europejskich, co świadczy o ich przydatności.

Dostrzegalny jest także brak postępu w przepisach dotyczących wzoru pro-
tokołu regulacji osi toru. Skutkiem tego, przy realizacji konkretnych projektów, 
trudno uniknąć nieporozumień, jak chociażby podniesiony w niniejszym artykule 
problem rozdwojenia kilometracji na kilometrację linii i osi toru. Zdaniem auto-
rów warto rozważyć możliwość wykorzystania przedstawionego w artykule roz-
wiązania w celu zastąpienia dotychczasowej formy protokołów regulacji osi toru 
formą graficzną.

Warto także na koniec jeszcze raz podkreślić, że opisywany przykład projektu 
regulacji jest projektem obejmującym kompleksowo całą linię wraz ze stacjami 
i liniami stycznymi wraz z osnową geodezyjną, która została również założona dla 
całej linii. Powinno to docelowo stanowić bazę dla realizacji kolejnych projektów 
dotyczących CMK. Ewentualne zmiany geometrii, czy informacje uzupełniające 
powinny być na bieżąco aktualizowane. W ten sposób może zostać utworzona, 
w sposób ciągły rozwijana i aktualizowana cyfrowa baza informacji o obiekcie bu-
dowlanym.
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SKANERA 
LASEROWEGO DO DIAGNOSTYKI 

TORÓW TRAMWAJOWYCH1

Streszczenie. W artykule odniesiono się do zagadnień pomiaru zużycia przekroju stalowych 
elementów nawierzchni szynowych stanowiących styk pojazdu z drogą, w oparciu o nowe technolo-
gie skaningu laserowego. Zaprezentowano przykłady coraz szerszego wykorzystania tej technologii 
w budownictwie kolejowym, związane z wdrażaniem metodologii BIM. Przedstawiono budowę, 
podstawowe parametry oraz sposób obsługi laserowego systemu pomiaru profili szyn i rozjazdów. 
Opisano sposób wykonania pomiarów i analizy ich wyników dla zwrotnic, przyrządów wyrów-
nawczych, szyn w łukach o małych promieniach, zużycia falistego, pękniętych spoin oraz wadli-
wych połączeń szyn. W podsumowaniu sformułowano wnioski z przeprowadzonych badań, w po-
staci nowych proponowanych procedur utrzymaniowych.

Słowa kluczowe: drogi szynowe, diagnostyka, LIDAR, cyfrowy bliźniak, BIM

1. Wprowadzenie

Skanowanie laserowe jest jedną z nowoczesnych technologii, obecnie coraz czę-
ściej wykorzystywanych w budownictwie. Do jej nazwania używane jest również 
określenie „LIDAR”, co jest skrótem od anglojęzycznego „Light Detection and 
Ranging”. Nazwa ta brzmi podobnie jak określenia „RADAR” albo „SONAR” 
- i nie bez przyczyny, gdyż jest to analogiczna metoda, tyle tylko że zamiast fal 
radiowych (tak jak w radarze) albo akustycznych (tak jak w sonarze) wykorzysty-
wane jest w jej przypadku światło laserowe.

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Makuch	J.:	55%,	Gisterek	 I.:	15%,	Hyliński	A.:	10%,	Lalewicz	P.:	10%,	
Gonera	J.:	10%
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Jest to metoda pomiaru położenia (a nawet odwzorowania kształtu) badanego 
obiektu, poprzez oświetlanie go światłem laserowym i pomiar odbicia tego światła 
za pomocą czujnika. Zasada działania jest następująca (rys. 1):

– laser wysyła poprzez specjalny układ optyczny bardzo krótkie, silne impulsy 
o konkretnej długości fali w określonym kierunku,

– światło to ulega odbiciu od badanego obiektu i rozproszeniu, i jest reje-
strowane za pomocą czułego fotodetektora, znajdującego się w tym samym 
urządzeniu,

– otrzymane dane są analizowane komputerowo,
– różnice w czasie powrotu wiązki lasera oraz zmiana długości fali są wykorzy-

stane do stworzenia trójwymiarowego modelu badanego obiektu - nazywa-
nego jego cyfrowym bliźniakiem (czyli tak zwanym „digital twin” - według 
anglojęzycznej terminologii).

Rys. 1. Zasada działania skanera laserowego [1]

Metoda ta jest coraz powszechniej stosowana w budownictwie, jako narzędzie 
pozyskiwania informacji o terenie albo obiekcie. Przykładowo, kilka lat temu 
w Danii, podczas projektowania pierwszej w tym kraju linii dużych prędkości 
z Kopenhagi do Ringsted wykorzystano metodę skaningu laserowego, zarówno do 
odwzorowania istniejącego terenu, jak i do wizualizacji rozwiązań projektowych 
[2]. Pozwoliło to na realizację tejże inwestycji według standardów BIM. Kolejny 
przykład to Monachium i używana przez tamtejszy zarząd transportu aplikacja do 
zarządzania infrastrukturą, wykorzystująca cyfrowego bliźniaka tejże infrastruk-
tury, uzyskanego właśnie poprzez skanowanie laserowe [3]. Technologia ta pozwa-
la przykładowo na kontrolę skrajni pod wiaduktem kolejowym bez konieczności 
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udawania się w teren. W Wielkiej Brytanii wykorzystuje się cyfrowe bliźniaki, 
uzyskane ze skanowania laserowego wykonanego z jadącej lokomotywy [4]. Rów-
nież w Polsce technologie te są już stosowane (rys. 2).

Rys. 2. Przykład skanowania laserowego linii kolejowej wykonanego z drona [5]

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań, jakie autorzy zaprezentowali na 
konferencji NOVKOL w 2019 roku [6]. Przedstawione zostały wtedy analizy do-
tyczące krzyżownic - zarówno kolejowych, jak i tramwajowych.

W niniejszym artykule autorzy poddają analizie jeszcze inne przypadki rozwią-
zań konstrukcyjnych nawierzchni szynowych, bądź pewnych charakterystycznych 
form ich zużycia, takich jak:

– zwrotnice,
– przyrządy wyrównawcze,
– szyny w łukach o małych promieniach,
– zużycie faliste,
– pęknięte spoiny,
– wadliwe połączenia szyn.
Zanim jednak przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań, naj-

pierw krótkie przypomnienie dotyczące urządzenia pomiarowego, którym te ba-
dania przeprowadzono.

2. Opis urządzenia pomiarowego

Ze względu na zarzut recenzenta, iż artykuł reklamuje konkretny produkt, usu-
nięte zostały z niego informacje dotyczące nazwy urządzenia oraz jego producenta.

Elementy składowe oraz wygląd urządzenia przedstawiono na rys. 3, a jego 
podstawowe parametry - w tab. 1. Urządzenie składa się z:
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– prostopadłościennej, wydłużonej nośnej ramy pozycjonującej - ustawianej 
na torach, stanowiącej sztywną podstawę odniesienia pomiaru, zawierającej 
elementy napędu umożliwiającego przejazd głowicy pomiarowej po ramie,

– głowicy pomiarowej - zawierającej lasery i kamery skanujące, mocowania 
rejestratora i akumulatorów oraz wyjście USB,

– pulpitu sterującego - z wyświetlaczem, klawiaturą i własnym wbudowanym 
akumulatorem,

– czterech standardowych akumulatorów litowo-jonowych,
– poprzecznej belki podtrzymującej - stosowanej w przypadku braku stabil-

ności ustawienia ramy pozycjonującej,
– walizki do transportu pulpitu sterującego, akumulatorów oraz dwóch łado-

warek (osobnej do akumulatorów i osobnej do pulpitu sterującego),
– oprogramowania komputerowego służącego do analizy przeprowadzonych 

pomiarów,
– instrukcji obsługi urządzenia i oprogramowania.
Głowica pomiarowa od spodu posiada dwa lasery oraz dwie kamery skanujące 

(pełniące rolę fotodetektorów). Oba lasery nie emitują „plamek” (tak jak w dal-
mierzach laserowych) lecz „kreskę” przesuwającą się wraz z przejazdem głowicy 
pomiarowej po ramie pozycjonującej.

Rys. 3. Urządzenie podczas pomiaru w torze tramwajowym
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Tabela 1. Podstawowe parametry urządzenia
Zakres	pomiarowy	w	jednym	przejeździe	(dług.	x	
szer.	x	wys.) 1223	x	160	x	70	mm

Krok	pomiarowy 1	÷	10	mm
Dokładność	pomiaru ±	0,1	mm
Maksymalny	czas	pojedynczego	pomiaru 2	min
Waga rama	-	29	kg,	głowica	-	13	kg

Wymiar	zewnętrzny	(dług.	x	szer.	x	wys.) rama	-	1800	x	610	x	240	mm,	głowica	-	560	x	300	x	
320	mm

Temperatura	pracy -10C	÷	+50C

Czas	pracy	na	pojedynczym	zestawie	baterii
2,5	h	(co	odpowiada	pełnym	pomiarom	około	6	÷	8	
krzyżownic);	możliwość	wymiany	akumulatorów	
bez	wyłączania	urządzenia	

Pojemność	pamięci 100	pomiarów
Format	zapisu	danych DXF,	CSV,	ASC
Oprogramowanie aplikacja	dla	systemów	Windows	XP	lub	nowszego

Zakres pomiarowy urządzenia jest następujący:
– długość - nieco ponad 122 cm,
– szerokość – 16 cm,
– wysokość (głębokość) – 7 cm,

natomiast dokładność pomiaru, to 0,1 mm.
Pomiarów nie należy wykonywać na mokrych albo wilgotnych elementach 

oraz przy nadmiernym nasłonecznieniu, gdyż może to obniżać ich dokładność 
albo wręcz powodować generowanie modeli 3D niezgodnych z rzeczywistością. 
Powierzchnie połyskujące badanych elementów należy pokryć środkiem matowią-
cym, na przykład wywoływaczem spawalniczym. W przypadku nadmiernego na-
słonecznienia należy zastosować namiot dający cień.

W prezentowanej metodzie pomiarowej, w stosunku do rzeczywistego obiek-
tu, możliwe jest wygenerowanie jego tak zwanego „digital twin”, czyli „cyfrowe-
go bliźniaka”. Taki cyfrowy bliźniak jest oczywiście obiektem trójwymiarowym 
(rys. 4). Przeglądając go w oprogramowaniu komputerowym możemy go dowolnie 
obracać, co ułatwia nam narzędzie „View Cube” (analogiczne jak w Autocadzie). 
Możemy go oczywiście przesuwać oraz wykonywać oddalenia i zbliżenia (a przez 
to bardziej dokładnie oglądać pewne szczegóły), możemy realizować tak zwane 
„wirtualne spacery”. Dla przeprowadzenia bardziej miarodajnych analiz konieczne 
jest natomiast założenie linii referencyjnej (stałej linii odniesienia) - w oparciu o nią 
można następnie generować przekroje poprzeczne oraz profile podłużne. Wygene-
rowane przekroje można przeglądać, można je też wymiarować i opisywać. Można 
je również wyeksportować do formatów grafiki rastrowej czy wektorowej albo tek-
stowych (a właściwie liczbowych), po to - aby w innych, bardziej zaawansowanych 
programach komputerowych dokonać bardziej szczegółowych analiz. W przypad-
ku analiz profili podłużnych procedura jest analogiczna.
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Rys. 4. Wygląd ekranu w trybie 3D z analizą pomiaru krzyżownicy kolejowej - z założoną linią refe-
rencyjną

3. Przeprowadzone pomiary

W celu przeprowadzenia pomiarów wykorzystano czasowe wstrzymania ruchu 
tramwajowego, jakie miały miejsce we Wrocławiu w marcu i lipcu 2019 roku. 
Pomiary wykonano na pętlach Osobowice oraz Park Południowy i ponadto na ul. 
Ślężnej. Skorzystano również z odcinka torowiska, które nie jest wykorzystywane 
w ruchu tramwajów liniowych, a była to ul. Mickiewicza pomiędzy ulicami Ko-
pernika a Paderewskiego.

3.1. Krzyżownice

Opis wyników przeprowadzonych badań krzyżownic przedstawiono w artykule 
z poprzedniej konferencji NOVKOL [6].

3.2. Zwrotnice

Dla każdej z przebadanych półzwrotnic pomiary wykonywano w sumie dla 
aż sześciu ustawień urządzenia pomiarowego, gdyż ze względu na długości iglic 
wynoszące w tego typu zwrotnicach nieco ponad 3 metry - konieczne były trzy 
kolejne ustawienia ramy pozycjonującej - co 110 cm, czyli z „zakładkami” wy-
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noszącymi po nieco ponad 12 cm, przy czym trzy osobne ustawienia realizowano 
dla iglicy w położeniu do jazdy z kierunku zasadniczego, a trzy kolejne - dla iglicy 
w położeniu do jazdy z kierunku zwrotnego.

Na rys. 5 przedstawiono wygląd rzeczywisty oraz cyfrowego bliźniaka dla po-
czątku jednej z przebadanych półzwrotnic, zaś na rys. 6 wykres kaskadowy wyge-
nerowanych dla niej przekrojów poprzecznych.

Rys. 5. Widok rzeczywisty (z lewej) i cyfrowy bliźniak (z prawej) początku półzwrotnicy tramwajowej 
zewnętrznej na wyjeździe z pętli Park Pd. (widok przeciwnie do kierunku jazdy) 

Rys. 6. Wykres kaskadowy wygenerowanych przekrojów poprzecznych dla początku półzwrotnicy j.w.
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Jest to przykład tak zwanej analizy obrazowo-porównawczej. Taki sposób pre-
zentacji uwidacznia najdrobniejsze niuanse zmian kształtu przekroju poprzeczne-
go, czyni analizę zaistniałych zużyć bardziej dogłębną, szczegółową.

3.3. Przyrządy wyrównawcze

Ze względu na długości przyrządów wyrównawczych wynoszące ponad 2 me-
try, konieczne były dwa kolejne, osobne ustawienia urządzenia pomiarowego, na 
„zakładkę” - wynoszącą znów nieco ponad 12 cm (tak jak w przypadku zwrotnic).

Na rys. 7 i 8 przedstawiono wyniki analiz badań przykładowego przyrządu 
wyrównawczego.

Rys. 7. Widok rzeczywisty (z lewej) i cyfrowy bliźniak (z prawej) początku iglicy przyrządu wyrów-
nawczego toku lewego toru w stronę Sępolna na ul. Mickiewicza pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Ko-

pernika i Paderewskiego (widok przeciwnie do kierunku jazdy) 

Rys. 8. Wykres kaskadowy wygenerowanych przekrojów poprzecznych dla przyrządu wyrównawczego j.w.
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W stosunku do „nie jeżdżonej” powierzchni opornicy widać wyraźnie zużycie 
„jeżdżonej” jej powierzchni oraz iglicy.

3.4. Szyny w łukach o małych promieniach

Pomiary wykonywano dla pojedynczych ustawień urządzenia pomiarowego dla 
toku lewego jak i prawego.

Rys. 9. Widok rzeczywisty (z lewej) i cyfrowy bliźniak (z prawej) szyny toku wewnętrznego łuku  
o promieniu R=27 m toru wyjazdowego z pętli Park Pd. (widok zgodnie z kierunkiem jazdy)

Rys. 10. Widok rzeczywisty (z lewej) i cyfrowy bliźniak (z prawej) szyny toku zewnętrznego łuku  
o promieniu R=27 m toru wyjazdowego z pętli Park Pd. (widok zgodnie z kierunkiem jazdy)
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Na rys. 9, 10 i 11 przedstawiono wyniki analiz badań dla łuku o promieniu 
27 m toru wyjazdowego z pętli tramwajowej Park Pd. W wewnętrznym toku - na 
długości badanej szyny znalazła się też spoina.

Rys. 11. Wykresy kaskadowe wygenerowanych przekrojów poprzecznych dla szyn j.w.

Na rys. 9 widać wspomnianą spoinę oraz znacznie większe zużycie boczne pro-
wadnicy tuż za tą spoiną - będące najprawdopodobniej efektem braku styczności 
krzywizn łuku w tym miejscu. Na rys. 10 widać zaś znacznie większe zużycie 
boczne - tym razem główki szyny, niejako korespondujące ze zużyciem bocznym 
prowadnicy szyny wewnętrznej.

3.5. Zużycie faliste

Ten typ zużycia przebadano na ul. Ślężnej, w torze na kierunku do centrum, 
około 100 m za skrzyżowaniem z ul. Pułtuską. Pomiary wykonano dla zewnętrz-
nego toku szynowego, w sumie dla sześciu kolejnych ustawień urządzenia pomia-
rowego - co 110 cm (czyli znowu z „zakładkami” po nieco ponad 12 cm).

Badania były przeprowadzone około miesiąca od wstrzymania ruchu tramwa-
jowego, dlatego na główce szyny widoczne są już rdzawe ślady, które ułatwiają 
zidentyfikowanie zużycia falistego.

Tym razem nie analizowano wyglądu cyfrowych bliźniaków, gdyż w tym przy-
padku zużycia były na tyle małe, że praktycznie w widoku modeli 3D wygenero-
wanych przez urządzenie pomiarowe - niezauważalne.

Analizowano natomiast wygenerowane profile podłużne. Na rys. 12 przedsta-
wiono pierwszą połowę (55 cm) czwartego w kolejności ustawienia. Widać wyraź-
nie pokrywanie się „pików” wykresu z rdzawymi miejscami.

W celu weryfikacji poprawności pomiarów przeprowadzonych skanerem lase-
rowym wykonano analogiczne badania innym urządzeniem - prostomierzem elek-
tronicznym. Wyniki okazały się zbieżne (rys. 13) dla wszystkich ustawień.
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Rys. 12. Profil podłużny zużycia falistego (na górze) i jego wygląd rzeczywisty (na dole) dla przykłado-
wego pomiaru

Rys. 13. Porównanie wyników pomiarów zużycia falistego przeprowadzonych skanerem laserowym (na 
górze) oraz prostomierzem elektronicznym (na dole) dla przykładowego pomiaru

3.6. Pęknięte spoiny

Ten typ zużycia przebadano również na ul. Ślężnej, gdzie w torze na kierunku 
do pętli Park Pd., w odległości około 50 m przed przystankiem „Pułtuska” znaj-
dowała się taka właśnie spoina. Na rys. 14, 15 i 16 przedstawiono wyniki przepro-
wadzonych w tym miejscu analiz. Ramę pozycjonującą urządzenia pomiarowego 
ustawiano tak, aby pęknięta spoina znajdowała się w środku jego zakresu pomia-
rowego po długości. Oczywiście urządzenie pomiarowe wykonało skanowanie nie 
tylko w miejscu spoiny, ale na całej długości zakresu pomiarowego ramy pozycjo-
nującej. Oglądając profile podłużne na rys. 15: pierwszy (w osi główki szyny) i ko-
lejne cztery (wykonane z przesunięciami po 5 mm do wewnątrz toru) - widzimy 
obniżenie niwelety główki szyny oraz ubytki występujące w miejscu pęknięcia.
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Rys. 14. Widok rzeczywisty (z lewej) i cyfrowy bliźniak (z prawej) pękniętej spoiny (widok przeciwnie 
do kierunku jazdy) 

Rys. 15. Wykres wygenerowanych profili podłużnych dla odcinka szyny z pękniętą spoiną j.w. (przeciw-
nie do kierunku jazdy)

Rys. 16. Widok 3D wygenerowanych profili podłużnych (z lewej) oraz wykres kaskadowy wygenerowanych 
przekrojów poprzecznych (z prawej) z przedziału od 520 do 620 mm profilu j.w. (czyli w miejscu pęknięcia)



267ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SKANERA LASEROWEGO DO DIAGNOSTYKI...

3.7. Wadliwe połączenia szyn

Przypadek taki przebadano w torze na kierunku do centrum, na odcinku ul. 
Mickiewicza pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Paderewskiego i Kopernika.

W lewym toku szynowym jedno z połączeń spawanych było wykonane w nie-
właściwy sposób - nie zachowano osiowości toku szynowego przed i za połącze-
niem. W efekcie występowało tam duże zużycie boczne główki szyny tuż przed 
połączeniem. Na rys. 17 i 18 przedstawiono wyniki przeprowadzonych w tym 
miejscu analiz.

Rys. 17. Widok rzeczywisty (z lewej) i cyfrowy bliźniak (z prawej) wadliwego połączenia szyn (widok 
zgodnie z kierunkiem jazdy)
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Rys. 18. Wykres kaskadowy wygenerowanych przekrojów poprzecznych dla wadliwego połączenia szyn j.w.

4. Podsumowanie

Zaprezentowana technologia zdecydowanie wpisuje się w obecne trendy tech-
nologiczne - autorzy niniejszego artykułu mają tu na myśli informatyzację budow-
nictwa, a konkretnie wdrażanie BIM-u wykorzystującego:

– trójwymiarowe modelowanie oraz
– podejście polegające na analizie całego cyklu życia obiektu budowlanego - 

czyli „LifeCycle Analysis” [7], w ramach szerszego pojęcia jakim jest „Asset 
Management” - czyli zarządzanie zasobami.

Należy również zauważyć, że nie jest to „ostatnia nowinka” - a tu z kolei auto-
rzy artykułu chcą się odwołać do tak zwanego „Data Driven Maintenance”, czyli 
utrzymania w oparciu o dane. W metodzie tej elementy infrastruktury podlegają-
ce zużyciu monitoruje się na bieżąco przy pomocy Internetu Rzeczy (IoT - Internet 
of Things), a następnie analizując przypadki, kiedy to nie działają one zgodnie 
z oczekiwaniami, można podejmować już pewne zabiegi utrzymaniowe, jeszcze 
przed wykonaniem przeglądów lub zareagowaniem na awarie. Celem tej metody 
jest oczywiście minimalizacja kosztów utrzymania. Rozwiązania takie są już znane 
i stosowane np. w przypadku napędów zwrotnic [8]. Niestety - w zakresie przy-
padków, które przedstawiono w niniejszym artykule - obecnie raczej trudno jest so-
bie w pełni takie rozwiązanie wyobrazić. Ale być może w przyszłości, w przerwach 
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nocnych - wtedy, kiedy po ulicach nie kursują tramwaje - na tory będą wyjeżdżały 
autonomiczne drezyny pomiarowe, wykonujące skanowanie i analizujące, co jest 
„nie tak”, a w efekcie będą podpowiadały - jakie podjąć działania utrzymaniowe.

Wracając jednak do realiów obecnej rzeczywistości. Aby mieć możliwość reali-
zowania procesu utrzymania elementów infrastruktury zgodnie z zaleceniami me-
todologii BIM, w zakresie kontroli zużyć (zmian kształtu) „jezdnych” elementów 
dróg szynowych – potrzebne będą:

– skaner laserowy (dedykowany do nawierzchni szynowych),
– pracownicy do obsługi,
– pojazd do transportu;

w konsekwencji możemy wykonywać skanowania:
– albo w przerwach nocnych,
– albo nawet w ciągu dnia (gdyż jednorazowe badanie wymaga wstrzymania 

ruchu na torze nie dłuższego niż 2-3 minuty).
Niezbędne jest również oprogramowanie do wygenerowania cyfrowych bliź-

niaków - przy czym, powinno to być zapewnione przez producenta urządzenia, 
które będzie wykorzystywane.

Ważniejsze natomiast jest oprogramowanie z zakresu wspomnianego już „As-
set Management” - czyli produkt bardziej rozbudowany, a więc:

– taki, który pozwoli przekrojowo przeanalizować wykonane badania i zaleci 
zoptymalizowane scenariusze działań utrzymaniowych,

– zawierający oprogramowanie wykorzystujące narzędzia sztucznej inteligen-
cji (AI - Artificial Intelligence), w tym uczenia maszynowego (ML - Machi-
ne Learning),

– może to być osobny program, choć lepiej, aby był to jeden z modułów całe-
go systemu, który miałby być wykorzystywany do zarządzania zasobami.

Firmy z branży IT tworzące oprogramowanie dla budownictwa, czy infrastruk-
tury, są obecnie w stanie zaoferować takie rozwiązania, może niekoniecznie jako 
gotowy produkt, ale na pewno jako tworzony na zamówienie pod konkretnego 
użytkownika.

Aby analizować obiekt w całym cyklu jego życia, potrzebne jest rozpoznanie 
jego stanu wyjściowego (początkowego), przy czym:

– na pewno pomocny byłby model 3D w postaci pliku grafiki wektorowej - 
uzyskany od producenta danego elementu infrastruktury (choć prawdopo-
dobnie producenci nie będą temu chętni, gdyż chcą chronić projekt swojego 
produktu, traktując go jako tajemnicę handlową),

– ale także niezbędny byłby pierwszy (wyjściowy) pomiar - na przykład po-
wiązany z odbiorem budowlanym.

W dalszym okresie, w trakcie eksploatacji, prowadzone natomiast powinny 
być:

– cykliczne pomiary - o częstotliwości zależnej od natężenia ruchu i wieku,
– towarzyszące im analizy postępu degradacji - dające możliwość formułowa-

nia wniosków dotyczących zakresu działań utrzymaniowych,



270 Makuch J., Gisterek I., Hyliński A., Lalewicz P., Gonera J.

– ale również pomiary „ponaprawcze” - po różnego rodzaju pracach spawal-
niczych oraz szlifowaniu, zarówno w celu oceny poprawności wykonanych 
napraw, jak i dla określenia nowych stanów wyjściowych.
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przedstawiona została metoda oceny rzeczywistego wykorzystania odcinków linii kolejowych, na 
których w ostatnich latach zostały zrealizowane projekty modernizacyjne w ramach różnych pro-
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1. Wstęp

Modernizacje linii i węzłów kolejowych to z reguły przedsięwzięcia o dużej zło-
żoności technicznej. Ich podstawowym celem jest usprawnienie przewozów ko-
lejowych poprzez zwiększenie przepustowości linii i stacji, zwiększenie prędko-
ści maksymalnych, a w konsekwencji - skrócenie czasów przejazdów pociągów. 
Innym istotnym celem inwestycji modernizacyjnych jest także poprawa bezpie-
czeństwa. Przedsięwzięcia inwestycyjne wiążą się z dużymi nakładami, a równo-
cześnie w istotny sposób wpływają na możliwości prowadzenia ruchu podczas ro-
bót. Z tego względu niezmiernie istotne jest efektywne wykorzystanie możliwości 
zmodernizowanej infrastruktury.

W pierwszej części artykułu za pomocą wskaźników eksploatacyjnych scharak-
teryzowano wykorzystanie infrastruktury kolejowej w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej. Następnie w publikacji przedstawiona została metoda oceny rzeczy-
wistego wykorzystania odcinków linii kolejowych, na których w ostatnich latach 
zostały zrealizowane projekty modernizacyjne w ramach różnych programów fi-
nansowanych zarówno ze środków UE, jak i środków krajowych (w tym środków 
z budżetu państwa, emisji obligacji, środków własnych zarządcy). Metoda opiera 
się na porównaniu średnich wartości czasów przejazdów i liczby pociągów w okre-
sie 5 lat (2005-2009) poprzedzających inwestycje i 5 lat po ich realizacji (2015-
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2019). Jest ona aplikowana do oceny wykorzystania wybranych odcinków na sieci 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. Wskaźniki eksploatacyjne wykorzystania infrastruktury

Do często stosowanych metod ilościowych pomiaru efektywności należą me-
tody wskaźnikowe. Polegają one na ustaleniu wskaźników konstruowanych jako 
relacje między różnymi wielkościami. Wybór wskaźników jest zależny od celu i od 
obszaru badań. W zależności od badanego problemu i rodzaju oceny mogą być 
stosowane zarówno pojedyncze wskaźniki, jak też ich zestawy. Możliwe jest także 
opracowanie tzw. zintegrowanych wskaźników syntetycznych [5].

Sposobom definiowania wskaźników oceny infrastruktury transportowej 
w aspekcie realizacji usług logistycznych poświęcone były prace Jacyny [3], [4]. 
Wskazano w nich, że podstawą do formułowania różnych wskaźników efektywno-
ści funkcjonowania systemu (w tym systemu transportowego) powinien być zada-
ny zbiór celów i zadań, jakie ma realizować ten system.

W celu wsparcia podejmowania decyzji zarządców infrastruktury definiowane 
są wskaźniki wydajności (Performance Indicators). Wskaźniki takie powinny podle-
gać standaryzacji, przy czym zwykle rozróżnia się dwie ich grupy, to jest: wskaź-
niki zarządcze i wskaźniki monitorowania stanu. Z kolei w celu porównywania 
systemów transportu kolejowego możliwe jest stosowanie różnego rodzaju wskaź-
ników syntetycznych. Wskaźniki takie mogą być szczególnie przydatne do analiz 
dotyczących wykorzystania infrastruktury kolejowej przez przewoźników, a także 
przez ostatecznych odbiorców usług przewozowych. W monografii [7] wskaźniki 
te podzielono na trzy grupy, to jest:

• wskaźniki eksploatacyjne,
• wskaźniki handlowe o charakterze popytowym,
• wskaźniki handlowe o charakterze podażowym.
W niniejszym artykule ograniczono się do wskaźników eksploatacyjnych. Cha-

rakteryzują one pracę eksploatacyjną wykonywaną przez pociągi uruchamiane na 
sieci kolejowej. Wyrażona jest ona przez sumaryczny przebieg pociągów przypa-
dający na jednostkę czasu, na przykład w pociągokilometrach na rok lub na dobę.

Za miarę efektywności wykorzystania infrastruktury kolejowej w ruchu pasa-
żerskim wip można przyjąć stosunek pracy eksploatacyjnej (w pociągokilometrach 
na dobę) do długości linii kolejowych tworzących sieć (w kilometrach): 

     (1)

gdzie: 
npi – liczba pociągów pasażerskich na odcinku i,
li – długość odcinka i sieci kolejowej.
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Wskaźnik wip można zinterpretować jako średnią dobową liczbę pociągów 
pasażerskich na 1 km linii. Podobnie jak w przypadku przewozów pasażerskich 
celowe jest analizowanie pracy eksploatacyjnej wykonywanej na sieci kolejowej 
w ruchu towarowym. Miarę efektywności wykorzystania infrastruktury na potrze-
by przewozów towarowych wit można w tym przypadku określić jako iloraz pracy 
eksploatacyjnej pociągów towarowych (w pociągokilometrach na dobę) i długości 
linii kolejowych (w kilometrach).

     (2)

gdzie: 
nti – liczba pociągów towarowych na odcinku i,
li – długość odcinka i sieci kolejowej.

Wskaźnik wit oznacza średnią dobową liczbę pociągów towarowych, jaka przy-
pada na 1 km linii. Z punktu widzenia analizy wykorzystania przepustowości linii 
kolejowych konieczne jest łączne uwzględnianie przejazdów wszystkich pociągów, 
zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Dlatego celowe jest określenie wskaźni-
ka wykorzystania infrastruktury wi, obliczonego jako stosunek całkowitej pracy 
eksploatacyjnej realizowanej na liniach kolejowych do ich sumarycznej długości:

     (3)

gdzie:
npi – liczba pociągów pasażerskich na odcinku i,
nti – liczba pociągów towarowych na odcinku i,
li – długość odcinka i sieci kolejowej.

3. Wykorzystanie infrastruktury w ruchu pasażerskim w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej

Interesujące może być prześledzenie zmian wykorzystania infrastruktury kole-
jowej w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jakie zachodziły 
w ciągu 30 lat po transformacji społecznej i gospodarczej zainicjowanej w 1989 
roku. Wartości wskaźnika wykorzystania infrastruktury w ruchu pasażerskim wip 
wyznaczono dla kolei krajów regionu w okresie od 1989 do 2018 roku, zasadniczo 
w odstępach pięcioletnich. Źródłem danych o pracy eksploatacyjnej były staty-
styki chronologiczne UIC, wykorzystano też dane o długości sieci z roczników 
statystycznych poszczególnych krajów.
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Tabela 1. Wartości wskaźnika wip (średniodobowa liczba pociągokilometrów na 1 km linii) za okres 
1989–2018

Kraj 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2018

Bułgaria 22,0 20,4 19,2 14,6 16,1 14,5 14,1

Czechy 28,9a) 29,1 27,7 31,5 36,4 35,6 38,4

Polska 23,9 20,9 21,0 19,6 20,1 19,2 23,4

Rumunia 21,8 18,6 16,9 17,2 18,0 17,0 16,7b)

Słowacja 28,9a) 29,9 27,9 23,3 23,6 24,1 26,5

Węgry 24,4 25,3 28,1 29,6 30,7 30,4 30,4

a) dane dla Czechosłowacji, b) dane z 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie roczników statystycznych [1],[10],[11],[14] i danych UIC [2],[9]

Dane powyższe obrazują, że w 1989 roku występowały stosunkowo niewielkie 
różnice pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie stopnia wy-
korzystania infrastruktury kolejowej przez pociągi pasażerskie. Przeciętna liczba 
pociągów na kilometr linii w charakteryzujących się najmniejszym natężeniem ru-
chu pasażerskiego Rumunii oraz Bułgarii stanowiła około 75% średniej dobowej 
liczby pociągów na 1 km linii w Czechosłowacji. 

Po 1989 roku różnice w wykorzystaniu infrastruktury przez pociągi pasażer-
skie zaczęły się powiększać. Obecna średniodobowa praca eksploatacyjna na 1 km 
linii w Bułgarii odpowiada tylko niecałym 37% analogicznej wartości w Czechach. 
Warto też zwrócić uwagę, że o ile w pierwszych 10 latach po transformacji ustro-
jowej dane o natężeniu ruchu pociągów pasażerskich w obu państwach powstałych 
po rozpadzie Czechosłowacji były praktycznie identyczne, to w późniejszym okre-
sie „nożyce się rozwarły” i obecnie na 1 km linii w Słowacji przypada około 70% 
natężenia ruchu w Republice Czeskiej [5].

Analizując dane z tab. 1 trzeba pamiętać o bardzo dużym zmniejszeniu długo-
ści sieci kolejowej, jakie nastąpiło po 1989 roku w Polsce, ale również o zawiesze-
niu ruchu pasażerskiego na wielu kilometrach linii kolejowych o znaczeniu typowo 
regionalnym w kilku krajach (szczególnie Słowacja i Węgry). Na ten fakt zwracają 
zresztą uwagę w swoich publikacjach liczni autorzy na przykład Michniak i Tacza-
nowski [8], [13].

Należy też zwrócić uwagę, że wzrost pracy eksploatacyjnej przy niezmienionej 
długości linii kolejowych ma swoje konsekwencje. Dotyczy to w szczególności sieci 
kolejowej w Czechach, na której wraz z rozbudową oferty przewozowej, zwłaszcza 
w ruchu podmiejskim, ujawniają się kolejne „wąskie gardła”. Zwrócono na nie 
uwagę w publikacji Janosa [6]. Nie bez powodu w aktualnych planach dotyczą-
cych rozwoju sieci kolei dużych prędkości w Republice Czeskiej zakłada się, że 
już na pierwszych etapach tworzenia tej sieci powinny powstać nowe odcinki linii 
KDP wyprowadzające ruch z aglomeracji Pragi oraz Brna (Praha-Běchovice – Po-
říčany oraz Brno – Vranovice).
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4. Wykorzystanie infrastruktury w ruchu towarowym

Analogicznie w stosunku do wartości wskaźnika wip można scharakteryzować 
zmiany wskaźnika wykorzystania infrastruktury w ruchu towarowym wit. Jego 
wartości zostały określone dla poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej w okresie od 1989 do 2018 roku, zasadniczo w odstępach pięcioletnich. 
Wykorzystano dane o pracy eksploatacyjnej ze statystyk chronologicznych UIC, 
a także dane o długości sieci z roczników statystycznych poszczególnych krajów (w 
odniesieniu do Węgier dane UIC).

Tabela 2. Wartości wskaźnika wit (średniodobowa liczba pociągokilometrów na 1 km linii) w latach 
1989–2018

Kraj 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2018
Bułgaria 16,3 9,8 6,6 8,0 5,3 4,6 5,5
Czechy 24,9a) 14,7 11,9 12,7 10,6 10,3 11,1
Polska 16,5 11,8 11,0 10,4 9,5 10,6 12,5
Rumunia 19,3 9,4 7,0 8,4 5,0 6,0 6,1c)

Słowacja 24,9a) 17,8 14,8 11,8 8,3 9,2 8,7
Węgry 14,6 9,5 5,8 5,9 6,1b) b.d. b.d.

a) dane dla Czechosłowacji, b) dane z 2008 r, c) dane z 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie roczników statystycznych [1],[10],[11],[14] i danych UIC [2],[9]

Z przedstawionych danych wynika, jak duże znaczenie w okresie gospodar-
ki centralnie sterowanej miał w krajach Europy Środkowo-Wschodniej kolejowy 
transport ładunków, aczkolwiek pomiędzy poszczególnymi państwami występo-
wały pewne różnice. Najwięcej pociągów towarowych kursowało po sieci kolei 
dawnej Czechosłowacji (ČSD), na której ich przeciętna liczba na 1 km linii wyno-
siła prawie 25. Trzeba przy tym pamiętać, że na tej samej sieci była równocześnie 
realizowana największa w tej części Europy liczba przejazdów pociągów pasażer-
skich.

Wykorzystanie infrastruktury przez pociągi towarowe jest obecnie znacząco 
mniejsze niż w 1989 roku. W większości krajów dobowa liczba pociągokilometrów 
w ruchu towarowym na 1 km linii stanowi około 30% wartości sprzed rozpoczęcia 
transformacji gospodarczej. Wyjątkami w tym zakresie są sieci kolejowe Polski 
oraz Republiki Czeskiej, na których praca eksploatacyjna pociągów przewożących 
ładunki przypadająca na jednostkę długości linii jest odpowiednio na poziomie ok. 
70% i 50% wartości sprzed 30 lat.

5. Wykorzystanie infrastruktury kolejowej w krajach Unii Europejskiej

Na rys. 1 przedstawiono wartości wskaźnika wykorzystania infrastruktury wi, 
wyrażonego przez liczbę pociągokilometrów przypadającą na 1 km linii, w poszcze-
gólnych krajach członkowskich UE. Dane te przeliczono na wartości średniodobowe.
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Rys. 1. Wartość wskaźnika wi oraz wip w krajach UE według stanu na 2018 rok
Źródło: [12]

Dane statystyczne wskazują, że najbardziej intensywnie w Unii Europejskiej 
są eksploatowane sieci kolejowe w Holandii, Austrii, Danii oraz Luksemburgu. 
Z wykresu wynika, że jedynie na sieci kolei Republiki Czeskiej (zarządzanej przez 
SZ) realizowana praca eksploatacyjna na 1 km linii odpowiada średniej unijnej wy-
noszącej około 50 pockm/km. We wszystkich pozostałych krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej wartość wskaźnika wi jest znacząco mniejsza (Słowacja 39, Polska 
37, Węgry 37, Bułgaria 20, Rumunia 18).

6. Wykorzystanie zmodernizowanych odcinków linii kolejowych w Pol-
sce

Przedstawione wcześniej wartości wskaźników wykorzystania infrastruktu-
ry kolejowej wip, wit oraz wi odnoszą się do sieci kolejowych w poszczególnych 
krajach. Z punktu widzenia oceny efektywności realizowanych inwestycji celowe 
byłoby odniesienie się nie tylko do całych sieci kolejowych, ale przede wszystkim 
do poszczególnych odcinków linii objętych projektami inwestycyjnymi, a w tym – 
projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

W celu przeprowadzenia takiej oceny została wypracowana metoda analizy 
rzeczywistego wykorzystania infrastruktury na tych odcinkach linii kolejowych, 
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na których w ostatnich latach zostały zrealizowane projekty modernizacyjne w ra-
mach różnych programów finansowanych zarówno ze środków UE, jak i środków 
krajowych (w tym środków z budżetu państwa, emisji obligacji, środków własnych 
zarządcy). Metoda opiera się na porównaniu wartości dwóch parametrów. Są to:

1. Średnia dobowa liczba pociągów na analizowanym odcinku w okresie 5 lat 
poprzedzających inwestycje i w okresie 5 lat po ich zakończeniu, a także

2. Średni czas przejazdu najszybszego pociągu w okresie 5 lat poprzedzających 
inwestycje i w okresie 5 lat po ich realizacji.

Prowadzona w ten sposób ocena ma więc zarówno charakter ilościowy, jak i ja-
kościowy. Pierwszym parametrem oceny może być w praktyce stosunek średnich 
wartość wskaźnika wi obliczonych dla danego odcinka linii za okres 5 lat przed in-
westycją i lat po jej zakończeniu. Konieczne jest jednak prawidłowe ustalenie tych 
okresów. Odnosząc się do projektów infrastrukturalnych realizowanych w Polsce 
w perspektywie budżetowej UE 2007-2013 należy przede wszystkim wziąć pod 
uwagę fakt, że większość inwestycji rozpoczęła się praktycznie dopiero około 2009 
roku, często nawet później – w roku 2010, a w przypadku projektów rewitaliza-
cyjnych w 2011 lub 2012 roku. Z kolei zakończenie większości prac następowało 
w 2014 oraz w 2015 roku. Trzeba pamiętać, że zgodnie z zasad n+2 rozliczenie 
projektów wspófinansowanych ze środków UE na lata 2007-2013 musiało nastą-
pić do końca 2015 roku. Biorąc pod uwagę te przesłanki, jako okres referencyjny, 
poprzedzający realizację inwestycji można przyjąć lata 2005-2009, z kolei jako 
okres po ich zakończeniu - lata 2015-2019. Parametr charakteryzujący zmianę 
wykorzystania infrastruktury kw można obliczyć następująco:

  
(4)

gdzie:
wi(2015) – wartość wskaźnika wykorzystania infrastruktury na danym odcin-

ku w roku 2015, 
wi(2016) – wartość wskaźnika wykorzystania infrastruktury na danym odcin-

ku w roku 2016, itd.

Wartości wskaźnika kw większe od 1 wskazują na wzrost wykorzystania infra-
struktury po zrealizowaniu inwestycji, wartości zaś mniejsze od 1 – na jego spadek.

Jak wspomniano wcześniej, jednym z zasadniczych celów większości realizo-
wanych inwestycji modernizacyjnych jest skrócenie czasów przejazdów pociągów. 
Parametrem jakościowym oceny inwestycji modernizacyjnych może być stosu-
nek średniego czasu przejazdu najszybszego pociągu w okresie 5 lat po inwestycji 
i średniego czasu przejazdu najszybszego pociągu w ciągu 5 lat po jej realizacji. 
Parametr ten można obliczyć następująco:

   (5)
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gdzie:
tp(2015) – najkrótszy czas przejazdu pociągu pasażerskiego na danym odcinku 

w roku 2015,
tp(2016) – najkrótszy czas przejazdu pociągu pasażerskiego na danym odcinku 

w roku 2016, itd.

Zmiany wykorzystania odcinków linii kolejowych w Polsce, na których prze-
prowadzone były inwestycje modernizacyjne lub rewitalizacyjne współfinansowa-
ne z środków UE na okres 2007-2013 przedstawiono w Tab. 3.

Tabela3. Zmiana wykorzystania odcinków linii zmodernizowanych w okresie do 2015 roku
Projekt Odległość

[km]
wi(2005-2009) wi(2015-2019) kw

Skierniewice - Łódź Widzew 60,4 89 136 1,528
Warszawa Zachodnia - Skierniewice 62,8 129 149 1,161
Koluszki - Częstochowa 124,6 75 81 1,071
Zawiercie - Dąbrowa Górn. Ząbkowice 18,7 136 112 0,825
Warszawa Wschodnia - Gdańsk Gł. 323,4 80 107 1,350
Toruń Główny - Bydgoszcz Gł. 51,0 63 80 1,273
Częstochowa Stradom - Fosowskie - Opole Gł. 92,5 44 62 1,412
(Kraków -) Rudzice - Rzeszów 141,5 101 71 0,702
Rzeszów – Jasło 69,3 13 12 0,923
Inowrocław – Tczew 174,0 91 103 1,126
Pyskowice - Błotnica S. - Opole Groszowice 58,7 48 60 1,242
Kalety – Kluczbork 69,3 66 55 0,831
Rybnik Towarowy - Chałupki 25,3 25 33 1,318
Kościerzyna - Gdynia Gł. 67,4 17 31 1,845
Reda – Hel 62,8 20 24 1,208
Olsztyn – Szczytno 44,9 14 15 1,083
Wrocław Mikołajów - Rawicz 59,4 89 63 0,713
Kluczbork - Ostrzeszów - Ostrów Wlkp. 86,6 49 53 1,086
Wrocław Gł. - Szczecin 356,2 48 49 1,033
Wrocław Świebodzki - Jelenia Góra 126,7 49 56 1,138
Kłodzko Nowe podg. - Kudowa Zdrój 40,1 7 12 1,789
Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna 33,0 9 17 1,923
Poznań Wschód - Inowrocław 101,9 69 98 1,425
Inowrocław - Jabłonowo Pomorskie 93,0 45 54 1,186
Poznań Wschód - Wągrowiec 52,2 17 35 2,021
Wolsztyn - Luboń koło Poznania 72,9 15 20 1,379
Zbąszynek - Czerwieńsk 44,3 32 35 1,101
Zbąszynek - Gorzów Wlkp. 74,5 10 12 1,212
Kołobrzeg - Goleniów 101,6 11 15 1,347

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK (SOLK, d. OBLIKO)

Z danych charakteryzujących wykorzystanie linii zmodernizowanych wynika, 
że największa praca eksploatacyjna na 1 km linii jest realizowana na ciągu War-
szawa – Skierniewice – Koluszki – Łódź Widzew (linie nr 1 oraz nr 17), na linii 
Warszawa – Gdańsk (linia nr 9), na odcinku linii nr 131 Inowrocław – Tczew. Dla 
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wszystkich tych odcinków średnia wartość wskaźnika wykorzystania wi za okres 
od 2015 do 2019 roku przekraczała 100 pociągokilometrów na 1 km linii.

Analizując zmiany wykorzystania infrastruktury, jakie nastąpiły po jej moder-
nizacji należy stwierdzić, że duży wzrost dotyczył przede wszystkim odcinków po-
łożnych w obszarze ciążenia dużych aglomeracji miejskich (odcinki linii nr 356 
Poznań Wschód – Wągrowiec oraz linii nr 201 Kościerzyna – Gdynia). Niekie-
dy duża wartość wskaźnika kw jest wynikiem bardzo słabego wykorzystania linii 
przed inwestycją, przede wszystkim wskutek złego jej stanu technicznego (przypa-
dek linii nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba oraz nr 309 Kłodzko – Kudowa 
Zdrój).

Niestety, w przypadku niektórych projektów modernizacyjnych nie odnotowa-
no wzrostu wykorzystania infrastruktury, a wręcz odwrotnie – nastąpił jego spa-
dek. Zazwyczaj wiązał się on z kontynuacją robót inwestycyjnych na przyległych 
odcinkach, co uniemożliwiało wdrożenia pełnej oferty przewozowej. Klasyczny-
mi przykładami są modernizacja linii nr 91 na odcinku Rudzice – Rzeszów oraz 
modernizacja linii nr 271 na odcinku Wrocław Mikołajów – Rawicz, dla których 
wskaźnik kw wyniósł ok. 0,7. W pierwszym przypadku słabe wykorzystanie od-
cinka wiązało się z modernizacją Krakowskiego Węzła Kolejowego obejmującą 
odcinek Kraków Główny – Rudzice, a w drugim, z modernizacją prowadzoną na 
innym odcinku linii nr 271 Rawicz – Leszno – Czempiń.

7. Wpływ inwestycji modernizacyjnych na czasy przejazdów pociągów

Zmiany czasów przejazdów na odcinkach linii kolejowych, na których zreali-
zowano inwestycje modernizacyjne lub rewitalizacyjne z dofinansowaniem z środ-
ków UE (perspektywa finansowa 2007-2013) przedstawiono w Tab. 4. Z uwagi 
na dostępność danych o czasach przejazdów, porównywane odcinki dostosowano 
do typowego układu postojów pociągów ekspresowych i pospiesznych, a tam gdzie 
to było możliwe – pociągów osobowych. Na przykład w odniesieniu do inwestycji 
na odcinku linii nr 271 Wrocław Mikołajów – Rawicz, dane o czasach przejazdów 
dotyczą odcinka Wrocław Główny – Rawicz (dłuższego o 4 km).

Analizując zmiany czasów przejazdów na odcinkach podlegających moderniza-
cji należy zwrócić uwagę na fakt, że we wszystkich przypadkach uzyskane zostały 
skrócenia czasów przejazdów, niekiedy bardzo znaczące.
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Tabela 4. Zmiana czasów przejazdów na odcinkach linii zmodernizowanych w okresie do 2015 roku
Projekt Odległość

[km]
tp(2005-2009) tp(2015-2019) kt

Skierniewice - Łódź Widzew 60,4 1:00 0:40 0,67
Warszawa Zachodnia - Skierniewice 62,8 0:48 0:38 0,79
Koluszki - Częstochowa 124,6 1:28 1:15 0,86
Warszawa Wschodnia - Gdańsk Gł. 323,4 3:57 2:38 0,67
Toruń Główny - Bydgoszcz Gł. 51,0 0:51 0:38 0,75
(Częstochowa -) Cz-wa Stradom - Opole Gł. 95,0 1:51 1:04 0,58
(Kraków Gł. -) Rudzice - Rzeszów 158,0 2:02 1:45 0,86
Rzeszów - Jasło 69,3 1:50 1:23 0,76
Inowrocław - Tczew 174,0 2:25 1:35 0,66
(Gliwice -) Pyskowice - Błotnica S. - Opole Gł. 70,0 1:16 0:50 0,66
(Tarnowskie Góry -) Kalety - Kluczbork 85,0 1:36 1:06 0,69
(Rybnik -) Rybnik Towarowy - Chałupki 30,0 0:48 0:28 0,59
Kościerzyna - Gdynia Gł. 67,4 1:23 1:14 0,90
Reda - Hel 62,8 1:36 1:21 0,85
Olsztyn - Szczytno 44,9 0:49 0:39 0,79
(Wrocław Gł. -) Wrocław Mikołajów - Rawicz 64,0 0:58 0:42 0,71
Kluczbork - Ostrzeszów - Ostrów Wlkp. 86,6 1:15 0:57 0,77
Wrocław Gł. – Szczecin Gł. 356,2 7:34 5:27 0,72
(Wrocław Gł. -) Wrocław Świeb. - Jelenia Góra 129,0 3:17 1:46 0,54
Kłodzko Gł. - Kudowa Zdrój 44,0 1:48 1:11 0,66
Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna 33,0 1:02 0:45 0,73
(Poznań Gł. -) Poznań Wschód - Inowrocław 107,0 1:31 0:56 0,62
Inowrocław - Jabłonowo Pomorskie 93,0 1:28 1:09 0,79
(Poznań Gł. -) Poznań Wschód - Wągrowiec 58,0 1:26 1:02 0,73
Wolsztyn - Luboń koło Poznania (- Poznań Gł.) 81,0 1:37 1:23 0,86
Zbąszynek – Czerwieńsk 44,3 0:44 0:38 0,85
Zbąszynek - Gorzów Wlkp. 74,5 1:34 1:15 0,80
Kołobrzeg – Goleniów 101,6 1:55 1:28 0,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy pociągów

Jako bardzo korzystny trzeba ocenić efekt uzyskany w odniesieniu do zmoder-
nizowanej linii nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk. Czas przejazdu uległ skró-
ceniu z około 4 godzin w latach 2005-2009 do nieco ponad 2,5 godziny w latach 
2015-2019. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w wyniku zwiększenia prędkości 
pociągów na tym odcinku do 200 km/h, jakie nastąpiło w grudniu 2020 roku, 
obecny czas przejazdu najszybszego pociągu na tej trasie wynosi 2 godziny 22 
minuty. W przypadku tej linii najbardziej widoczny jest efekt synergii inwestycji 
infrastrukturalnych i taborowych. Praktycznie równocześnie nastąpiło oddanie do 
eksploatacji zmodernizowanej linii i wprowadzenie do eksploatacji elektrycznych 
zespołów trakcyjnych ED250 Pendolino.

Największe skrócenie (wartość wskaźnika kt na poziomie 0,54) dotyczyło linii 
nr 274 na odcinku Wrocław – Jelenia Góra, na którym czas przejazdu najszybsze-
go pociągu skrócił się z 3 1/4 godziny pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI 
wieku do około 1 3/4 godziny 10 lat później. W tym jednak przypadku należy 
zwrócić uwagę na „efekt bazy” – wydłużony czas przejazdu przed podjęciem re-



281WYKORZYSTANIE ZMODERNIZOWANEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE

witalizacji linii, wynikający z jej bardzo złego stanu technicznego. Nie zmienia to 
jednak pozytywnej oceny przeprowadzonych na linii działań inwestycyjnych, które 
przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności oferowanych na niej usług przewozowych. 
Nastąpił zasadniczy wzrost liczby podróżnych – szczególnie w relacjach Wrocław 
– Wałbrzych oraz Wrocław – Jelenia Góra.

Podobnym efektem zaniżonej bazy obciążone były przypadki kilku innych od-
cinków, na przykład linii nr 61 i 144 od stacji Częstochowa Stradom do Opola Gł. 
przez Fosowskie, a także linii 158 od Rybnika do Chałupek. Rewitalizacja tych 
odcinków zwiększyła ich rolę w sieci kolejowej Polski i umożliwiła wprowadzenie 
nowych usług przewozowych

8. Podsumowanie

Opisana w artykule metoda oceny zmodernizowanej infrastruktury kolejowej 
została aplikowana w analizie wykorzystania odcinków linii objętych projektami 
inwestycyjnymi zrealizowanymi w okresie finansowania UE 2007-2013. Ogólna 
liczba odcinków wynosi 29. Analiza taka stanowi przyczynek do oceny „ex post” 
projektów. Wnioski są generalnie pozytywne. Na zdecydowanej większości odcin-
ków znacząco zwiększyła się praca eksploatacyjna przypadająca na 1 km linii (war-
tości wskaźnika kw większe od 1). Największe efekty odnotowano na odcinkach 
w obszarze ciążenia dużych aglomeracji, a na których przeprowadzone inwestycje 
pozwoliły na poprawę oferty przewozowej, zarówno pod względem liczby urucha-
mianych pociągów, jak i ich czasów przejazdów.
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PRÓBA OCENY KONKURENCYJNOŚCI KOLEI DUŻYCH 
PRĘDKOŚCI NA PODSTAWIE 
WYBRANYCH KRYTERIÓW1

Streszczenie. Obecny dynamiczny rozwój kolei dużych prędkości (KDP), spowodowany ro-
snącym zapotrzebowaniem na szybkie i bezpieczne połączenia pasażerskie związane z rosnącą glo-
balizacją oraz tempem pracy, a co za tym idzie również koniecznością oszczędności czasu, generuje 
pytania o sposób realizacji tego rodzaju inwestycji. Generalnie nie poddaje się w wątpliwość zasad-
ności budowy szybkich połączeń kolejowych, jednak zwrot poniesionych kosztów jest silnie zależny 
od warunków lokalnych, a zwłaszcza atrakcyjności tego typu połączeń dla użytkownika końco-
wego, jakim jest pasażer. Ta z kolei stanowi sprzężenie zwrotne z warunkami konkurencyjności 
w odniesieniu do innych środków transportu. Konkurencyjność KDP jest na pewno zagadnieniem 
wielokryterialnym i wymaga głębokich studiów. W artykule podjęto próbę subiektywnej analizy 
konkurencyjności KDP w odniesieniu do transportu lotniczego i drogowego, uwzględniając obecne 
uwarunkowania rynkowe, w oparciu o wybrane kryteria mogące stanowić zdaniem autorów pod-
stawę do sformułowania miar pośrednich służących bieżącej ocenie zasadności ekonomicznej funkcjo-
nowania KDP. Przedstawiono propozycję tworzenia takich miar wraz z syntetycznym omówieniem 
na wybranych przykładach tras KDP.

Słowa kluczowe: koleje dużych prędkości, konkurencyjność, analiza porównawcza, miara 
pośrednia

1. Wprowadzenie

Rozwój transportu kolejowego, któremu niezmiennie towarzyszy wzrost pręd-
kości pociągów, przyczynia się do utrwalania podziału kolei na kolej tradycyjną 
oraz koleje dużych prędkości (KDP). KDP odgrywa obecnie coraz większą rolę 
w transporcie pasażerskim, stając się w niektórych krajach środkiem transportu 
udanie konkurującym z innymi formami przewozu pasażerów, zwłaszcza na śred-
nich dystansach. Wartym uwagi jest intensywny rozwój KDP w ostatnich kilku-
nastu latach, zwłaszcza w krajach azjatyckich (Chiny i Japonia).

Jak każdy system transportowy, KDP ma swoje wady i zalety. Powszechnie 
uważa się, że należy dążyć do rozbudowy szybkich kolei, które mogą się stać 
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wspólnym systemem transportowym zjednoczonej Europy, podobnie jak połącze-
nia lotnicze w strefie Schengen. W praktyce okazuje się, że poszczególne państwa, 
mając na uwadze własne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, kierują rozwo-
jem KDP na swój własny sposób, niekoniecznie wpisujący się w ogólnoeuropejskie 
trendy. Niekiedy skutki takich działań nie dają się łatwo przewidzieć, co może 
prowadzić do zmniejszenia konkurencyjności KDP i w konsekwencji do zwiększo-
nych nakładów na ich utrzymanie lub wręcz kłopotów finansowych związanych 
z obsługą sieci.

W artykule podjęto próbę analizy warunków konkurencyjności KDP w wybra-
nych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem czasu podróży i kosztów pasażer-
skich. Celem tej analizy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście koleje 
dużych prędkości mają szansę ograniczyć lub wyeliminować korzystanie z pojaz-
dów drogowych i samolotów, a także czy naprawdę w tym kierunku dążą starania 
poszczególnych państw zaangażowanych w rozwój szybkich połączeń kolejowych. 
Próbując uzyskać przynajmniej cząstkowe odpowiedzi na postawione pytania, pod-
dano analizie kilka wybranych tras w pięciu krajach (Francja, Hiszpania, Niemcy, 
Japonia i Chiny) oraz odcinek kolei podwyższonych prędkości w Polsce, która ma 
ambicje budowy własnej sieci w oparciu o komponent kolejowy związany z plana-
mi budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Artykuł powstał częściowo na bazie inżynierskiej pracy dyplomowej [1] pisanej 
w czasie lockdownu związanego z panującą pandemią Covid-19. Praca ta opierała 
się w znacznej części na źródłach internetowych, ze względu na utrudniony do-
stęp do bibliotek. Autorzy artykułu postanowili jednak trzymać się tej konwencji, 
wykorzystując przede wszystkim materiały dostępne w serwisach internetowych 
[2-8], argumentując to dosyć ubogim zakresem wiedzy książkowej w badanym 
obszarze, ale również dynamiką zmian potrzebnych danych w odniesieniu do KDP. 
Uznano, że źródła elektroniczne są obecnie jedynym stosunkowo wiarygodnym 
medium, nadążającym za zmianami na sieci kolei dużych prędkości. Fakt ten, 
w powiązaniu z otwartym dostępem do danych publikowanych elektronicznie, 
zdecydował o sposobie badania omawianych zagadnień. Dane o długościach li-
nii w poszczególnych państwach zaczerpnięto z dokumentów UIC (International 
Union of Railways) [9].

Pomimo ograniczonego zakresu treści książkowych, warto wspomnieć kilka 
pozycji, które wydają się być obecnie klasyką dziedziny, a także pokazują ważność 
problemu omawianego w niniejszym artykule. Kazimierz Towpik [10] oraz An-
drzej Harassek [11] szeroko opisują historię kolei dużych prędkości, jej charakte-
rystykę, rozwój, a także infrastrukturę. Książka Bartłomieja Gorlewskiego [12] 
przedstawia zarys problemu konkurencyjności KDP względem innych środków 
transportu, opisując oczekiwania pasażerów oraz zmiany w rynku transportowym 
po wprowadzeniu kolei dużych prędkości. Gorlewski skupia się również na porów-
naniu KDP z transportem lotniczym, przedstawia model kosztu i czasu przejazdu. 
Artykuły M. Grzebyk i Z. Kryńskiego [13] oraz M. J. Stankiewicza [14] zawierają 
bogate informacje o konkurencji i konkurencyjności w ujęciu ekonomicznym, na-
tomiast publikacja G. Rosy [15] opisuje konkurencyjność transportową.
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J. Hawlena i A. Urbanek w swojej pracy [16] opisują konkurencyjność kolei du-
żych prędkości z transportem lotniczym w Europie. W artykule jest zawarty opis 
konkurencji w przewozie pasażerskim oraz konkurencja międzygałęziowa. Autorki 
porównują również warunki funkcjonowania przejazdów na wybranych trasach 
kolei dużych prędkości w odniesieniu do transportu lotniczego, uwzględniając 
ceny, czas podróży oraz kryterium dostępności. Tadeusz Dyr [17] opisuje istotę 
konkurencyjności i analizuje konkurencyjność KDP na podstawie pracy przewo-
zowej oraz udziału w rynku przewozów pasażerskich, wskazując funkcjonowanie 
KDP jako istotny czynnik poprawy konkurencyjności na rynku transportowym. 
Warto jednak podkreślić, że oba te artykuły powstały stosunkowo dawno i zawar-
te w nich dane w znacznej części są już nieaktualne. Obecne zmiany i gwałtowny 
rozwój KDP wymagają ponownej analizy z uwzględnieniem najbardziej istotnych 
czynników, trudnych do zaobserwowania jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy wio-
dącym argumentem budowniczych było zwiększenie prędkości przewozów, nieko-
niecznie z uwzględnieniem choćby kosztów funkcjonowania, czy też negatywnego 
wpływu na środowisko.

Uwzględnienie najnowszych dostępnych danych powinno dać odpowiedź na 
pytanie, czy koncepcja budowy szybkich tras łączących duże europejskie miasta 
sprawdza się w obecnych warunkach funkcjonowania transportu. Należy pa-
miętać, że sama budowa KDP jest niezwykle droga, co przy niewłaściwej ocenie 
opłacalności jej funkcjonowania w kolejnych latach może doprowadzić do braku 
rentowności, wzrostu cen przejazdów i w efekcie spadku jej konkurencyjności. Co 
prawda koszty budowy nie zostały uwzględnione w przeprowadzonej analizie, jed-
nak niewątpliwie są one niejako zawarte w kosztach funkcjonowania, co powinno 
mieć bezpośredni wpływ na ceny biletów, zwłaszcza w krajach niezbyt skłonnych 
do dopłacania do takich przedsięwzięć, jeżeli nie stoją za tym względy prestiżowe. 
To wszystko znajduje odzwierciedlenie w sposobie zarządzania i planowania roz-
wojem KDP w poszczególnych krajach.

2. Koleje dużych prędkości

Konieczność przemieszczania się na duże odległości, wraz z rosnącym zapo-
trzebowaniem na częste podróże służbowe i turystyczne, prowadzi do rosnących 
prędkości przejazdów pomiędzy ośrodkami. Ruch samochodowy przy słabo rozwi-
niętej infrastrukturze drogowej nie jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom, po-
dobnie jak transport lotniczy, który ze względów bezpieczeństwa i obowiązujących 
procedur lotniskowych jest obarczony stratami czasu związanymi z działaniami 
przed i po podróży. Obecnie pociągi KDP jeżdżą z prędkościami eksploatacyjnymi 
sięgającymi 350 km/h, a nawet wyższymi w przypadku kolei magnetycznej. KDP 
połączyła wielkie aglomeracje i miasta w różnych państwach, przejmując nie tylko 
część rynku od transportu lotniczego i drogowego, ale często wygenerowała rów-
nież całkiem nowy ruch.
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W wielu artykułach branżowych można znaleźć definicję kolei dużych pręd-
kości, jako „wykonywanie przewozów pasażerskich z prędkościami powyżej 
200 km/h” [18]. Nie istnieje jednak uniwersalna definicja KDP. Zależy ona od 
uwarunkowań w danym regionie, a jedynym wspólnym czynnikiem wydaje się być 
określenie istnienia KDP dla prędkości przekraczających wartości charakterystycz-
ne dla kolei tradycyjnej. Koleje dużych prędkości są jedną z gałęzi pasażerskiego 
transportu kolejowego. Termin ten nie odnosi się tylko do specjalnego taboru 
kolejowego, ale najczęściej rozumiany jest jako całość usługi transportowej. Stąd, 
przez koleje dużych prędkości należy rozumieć nie tylko odpowiednio przystoso-
wany tabor, ale również specjalnie wykonane linie kolejowe, dworce oraz systemy 
obsługi [18,19].

Ze względu na prędkość, z którą poruszają się pociągi, kolej możemy podzielić 
na [18]:

1. „kolej klasyczną” – prędkość pociągów do 160 km/h,
2. „kolej szybką” – prędkość pociągów 200 – 250 km/h, 
3. „kolej dużych prędkości” – prędkość pociągów powyżej 250 km/h.
Ponadto specyfikacja TSI (Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności), odno-

sząca się do infrastruktury kolei dużych prędkości, dzieli linie kolejowe na trzy 
kategorie [10]:

•	 Kategoria I – linie wybudowane pod KDP, przeznaczone do jazdy z pręd-
kością powyżej 250 km/h. 

•	 Kategoria II – zmodernizowane linie, na których można osiągać prędkości 
rzędu 200 km/h.

•	 Kategoria III – nowopowstałe lub zmodernizowane linie przystosowane do 
dużych prędkości, mające ograniczenia prędkości wynikające z warunków 
urbanistycznych, terenowych oraz ochrony środowiska.

Najnowsze analizy pokazują większą konkurencyjność KDP na trasach od 150 
do 800 kilometrów [12]. W wyniku przeprowadzanych badań rynku transpor-
towego, przyjęto tzw. „zasadę czterech godzin”. Mówi ona, że kolej ma przewagę 
nad transportem lotniczym, jeżeli czas podróży nie przekracza czterech godzin. 
Na trasach, gdzie podróż koleją dużych prędkości trwa dłużej, transport lotniczy 
nie odczuwa dużej konkurencyjności ze strony kolei. Jeżeli podróż pociągiem trwa 
krócej niż cztery godziny, transport lotniczy traci rynek na rzecz KDP. Doświad-
czenia zbierane przez państwa posiadające kolej dużych prędkości potwierdzają tę 
zasadę [12,20].

Zgodnie z opublikowanymi w lutym 2020 roku danymi, system kolei dużych 
prędkości posiada długość linii wynoszącą 52 484 kilometry, a blisko 12 000 ki-
lometrów jest w budowie. Linie dużych prędkości posiada obecnie ponad dwa-
dzieścia państw na świecie, do których zaliczają się np.: Chiny, Japonia, Korea 
Południowa, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Turcja [9].

Warto podkreślić, że państwa posiadające KDP przyjęły różne typy jej funk-
cjonowania oraz współdziałania z koleją tradycyjną. Wśród nich można wyróżnić 
typy [18,12]:
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•	 Dedykowany (np. Shinkansen) – pociągi poruszają się po wydzielonych 
liniach, obsługujących tylko tabor kolei dużych prędkości.

•	 Mieszany szybki (np. TGV) – pociągi KDP poruszają się nie tylko po spe-
cjalnie dedykowanych liniach, ale także po zmodernizowanych liniach prze-
znaczonych dla pojazdów konwencjonalnych.

•	 Mieszany konwencjonalny (np. AVE) – tabor KDP porusza się po liniach 
o standardowym rozstawie, z których korzystają klasyczne pociągi. Wol-
niejsze pociągi jeżeli posiadają system przyrządów zmiany rozstawu osi, 
mogą korzystać z torów o standardowym rozstawie oraz z tych o szerokim 
rozstawie, które można spotkać w Hiszpanii.

•	 W pełni mieszany (np. ICE) – większa część linii kolejowych jest kompa-
tybilna ze wszystkimi wykorzystywanymi pojazdami.

3. Konkurencyjność

Konkurencyjność jest pojęciem ogólnym, odnoszącym się do różnych dzia-
łalności, niekoniecznie zarobkowych. Problemy poruszane w artykule odnoszą 
się głównie do konkurencyjności transportowej, która jest dokładniej omówio-
na w kolejnym rozdziale. W zamierzeniu, rozwój KDP miał mieć ścisły związek 
z globalizacją, na której zagadnienia kładziono w ostatnich latach znaczny nacisk. 
Analizowano również globalną gospodarkę, w której konkurencyjność jest waż-
nym miernikiem oceny rozwoju przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania na rynku. 
W literaturze fachowej znaleźć można wiele różnych definicji konkurencyjności. 
Warto przytoczyć kilka z nich.

Bardzo ogólną definicję konkurencyjności podaje Zbigniew Madej, według 
którego „jest to zdolność do działania w warunkach rywalizacji” [21]. Równie sze-
roką definicję można znaleźć w The World Competitiveness Report 1994, która 
mówi, że konkurencyjność to „zdolność kraju lub przedsiębiorstwa do tworzenia 
większego bogactwa niż konkurenci na rynku światowym” [13,22]. Według Wal-
demara Walczaka „konkurencyjność odzwierciedla potencjał firmy – zasoby, umie-
jętności i zdolności zapewniające przewagę nad innymi podmiotami działającymi 
w tym samym sektorze” [23]. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) przedstawia 
definicję, według której „konkurencyjność oznacza zarówno zdolność firm, prze-
mysłów, regionów, narodów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprostania mię-
dzynarodowej konkurencji, jak i do zapewniania relatywnie wysokiej stopy zwrotu 
od zastosowanych czynników produkcji i relatywnie wysokiego zatrudnienia na 
trwałych podstawach” [13,24].

Ciekawe zdanie na temat konkurencyjności przedsiębiorstw przedstawia Ma-
rek Stankiewicz [14], według którego jest to system, na który składają się cztery 
elementy:
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•	 Potencjał konkurencyjności: zasoby przedsiębiorstwa (materialne i niema-
terialne), znaczące zdolności oraz kompetencje, które pozwalają firmie na 
osiągnięcie ciągłej i trudnej do wyeliminowania przewagi konkurencyjnej 
nad rywalami.

•	 Przewaga konkurencyjna: efekt wykorzystania składników potencjału kon-
kurencyjności, poprzez które przedsiębiorstwo może tworzyć atrakcyjną 
ofertę rynkową oraz efektywne instrumenty konkurowania.

•	 Instrumenty konkurowania: narzędzia i metody budowania kapitału oraz 
kreowania wartości firmy.

•	 Pozycja konkurencyjna: to pozycja przedsiębiorstwa osiągnięta poprzez 
konkurowanie w określonym sektorze, która jest analizowana na podstawie 
wyników innych konkurentów.

Istnieje wiele czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa. 
Możemy je podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to czynniki, których kryte-
rium jest ich charakter rynkowy, natomiast druga grupa to czynniki, których kry-
terium jest rodzaj podejmowanych decyzji. Pierwszą kategorię możemy podzielić 
na czynniki rynkowe i pozarynkowe. W skład czynników rynkowych wchodzą: 
ilość oferowanego dobra, cena i jakość dobra, oraz warunki sprzedaży. Głównym 
czynnikiem pozarynkowym jest postęp technologiczny, bez którego przedsiębior-
stwo nie mogłoby się rozwijać. Odpowiada on za wysoki standard świadczonych 
usług, wielkość produkcji oraz jakość produktów. Drugą kategorię czynników mo-
żemy podzielić na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników zewnętrz-
nych zaliczamy otoczenia: społeczne, ekonomiczne, polityczne, biznesowe oraz 
technologiczne. Natomiast w skład czynników wewnętrznych wchodzą: sieć dys-
trybucji i kontaktów, pracownicy, zaawansowanie technologiczne oraz cena i ja-
kość produktów. Czynników takich można oczywiście wymienić znacznie więcej, 
w zależności od stopnia uszczegółowienia [25,26].

Tabela 1. przedstawia rodzaje konkurencyjności według siedmiu kryteriów. Po-
nadto zdefiniowane jest ósme kryterium: obszaru występowania, według które-
go można wyróżnić konkurencyjność na rynkach: „określonego rodzaju wyrobów 
lub usług, konkretnych wyrobów lub usług, określonego rodzaju zasobów, kon-
kretnych zasobów, określonego terytorium gdzie można wyróżnić konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa na rynku wewnętrznym lub na rynku międzynarodowym” 
[13,24].

4. Konkurencyjność transportowa

W literaturze branżowej można znaleźć pojęcia konkurencyjności międzygałę-
ziowej i wewnątrzgałęziowej w odniesieniu do rynku usług transportowych. „Kon-
kurencyjność w ujęciu wewnątrzgałęziowym dotyczy warunków i rozmiarów sprze-
daży, powodując kształtowanie się cen na poziomie odpowiadającym warunkom 
wytwarzania”. Konkurencja międzygałęziowa natomiast dotyczy różnych gałęzi, 
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które konkurują między sobą o wielkość udziału w sile nabywczej kupujących. 
Z punktu widzenia rynku usług transportowych, konkurencja międzygałęziowa 
zachodzi pomiędzy firmami transportowymi pochodzącymi z różnych gałęzi, któ-
rych świadczone usługi zaspokajają te same potrzeby. W tym rozdziale przedsta-
wiono podstawowe pojęcia dotyczące „konkurencyjności transportowej”, które 
mogą być pomocne w rozpoznaniu złożoności podjętego przez autorów tematu 
oraz poziomu trudności oceny opisywanych cech KDP podlegających wielokryte-
rialnym uwarunkowaniom [15,27-29].

Konkurencyjność ex post w transporcie w obszarze międzygałęziowym może być 
rozumiana jako wynik procesu konkurowania (konkurencyjności) transportu: ko-
lejowego, drogowego, lotniczego oraz morskiego. Prowadzi ona do analizowania 
konkurencyjności wybranej gałęzi transportu względem innych na ogólnym oraz 
szczegółowym poziomie.

Rynek usług transportowych charakteryzuje się tym, że usługi przewoźników róż-
nych gałęzi transportu są odmienne, jednak zastępują się wzajemnie (są substytucyjne)  
na płaszczyźnie przemieszczania ładunków lub pasażerów. Ta substytucyjność 
usług jest uważana za podstawę konkurencji na rynku transportowym.

Tabela 1. Podział konkurencyjności według kryteriów 

 Działań i skutków
•	 Czynnikowa	–	wskazuje	zalety	firmy,	które	gwarantują	długookresową	przewagę	np.	zdolność	

eksploatowania	zasobów	firmy.
•	 Wynikowa	–	przedstawia	skutki	konkurowania	np.	wyniki	sprzedaży,	wyniki	finansowe.

 Przedziału ceny
•	 Operacyjna	–	obejmuje	umiejętności	techniczne,	które	pomagają	 

w	funkcjonowaniu	przedsiębiorstwa	rynku.
•	 Systemowa	–	stanowi	o	przewadze	konkurencyjnej,	np.	działania	ulepszające	procesy	w	firmie.

 Momentu oceny konkurencyjności
•	 Ex	post	–	bada	jaki	poziom	konkurencyjności	przedsiębiorstwo	zdążyło	 

już	osiągnąć.
•	 Ex	ante	–	określa	możliwości	jakie	przedsiębiorstwo	może	osiągną	 

w	przyszłości.
 Stron relacji rynkowych

•	 Na	„wejściach”	–	obejmuje	działania	firmy	związane	z	pozyskiwaniem	zasobów.
•	 Na	„wyjściach”	–	to	umiejętność	adaptacji	oferowanego	dobra	na	rynku	zbytu.

 Czasu obserwacji
•	 Statyczna	–	pokazuje	stan	i	możliwości	danego	podmiotu	względem	jego	konkurentów.
•	 Dynamiczna	–	określa	potencjał	firmy	i	zdolność	do	przystosowania	się	 

do	przemian	na	rynku.
 Poziomu

•	 Normalna	–	występuje,	gdy	faktyczne	wyniki	są	takie	same	jak	oczekiwane	efekty.
•	 Mniej	niż	normalna	–	występuje,	gdy	faktyczne	wyniki	są	niższe	niż	planowane.
•	 Więcej	niż	normalna	–	pojawia	się	wtedy,	gdy	faktyczne	wyniki	są	wyższe	 

niż	oczekiwane.
 Strony rynku

•	 Podażowa	–	odnosi	się	do	wszystkich	dążeń	producentów	mających	na	celu	pozyskanie	
konsumentów.

•	 Popytowa	–	ma	miejsce	wtedy,	gdy	na	rynku	występuje	niedobór	podaży	 
w	stosunku	do	popytu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30]
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„Konkurencyjność ex ante na rynku usług transportowych w ujęciu między-
gałęziowym może być traktowana jako przyszła pozycja konkurencyjna sektorów 
transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego: morskiego i śródlądo-
wego w układzie gałęziowym, wynikająca z relatywnej do pozostałych sektorów 
zdolności do konkurowania w przyszłości poprzez wykorzystanie potencjału kon-
kurencyjnego” [15].

W oparciu o analizę przewag, potencjałów, strategii, instrumentów konku-
rencyjnych itp. danych gałęzi transportu, można podjąć się badania konkurencji 
międzybranżowej (międzygałęziowej) w usługach transportowych. Można jed-
nak stwierdzić, że przedsiębiorstwa (przewoźnicy) patrzą na konkurencję głównie 
w swojej gałęzi transportu, co jest przykładem konkurencji wewnątrzgałęziowej.

Najsilniejsza konkurencja międzygałęziowa występuje pomiędzy:
•	 przewoźnikami drogowymi i kolejowymi, głównie w przewozach masowych 

i pasażerskich;
•	 komunikacją zbiorową i indywidualną;
•	 przewoźnikami komunalnymi (tramwaj, autobus) i kolejowymi: o przewóz 

pasażerów na krótkie odległości;
•	 transportem kolejowym na średnie odległości, koleją dużych prędkości 

i transportem lotniczym międzyregionalnym;
•	 samochodowymi przewozami bezpośrednimi i transportem lotniczym.
Głównymi konkurentami w międzygałęziowej konkurencji w przewozie towa-

rowym są transport kolejowy i drogowy. Czasami zalicza się do nich również trans-
port morski, natomiast transport lotniczy zazwyczaj jest pomijany ze względu na 
jego znikomy udział w przewozach towarowych w obszarze ładunków masowych 
(kruszywa, węgiel). Można jednak wyróżnić obszar konkurencji, w skład którego 
wchodzą ładunki wymagające krótkiego czasu przewozu oraz dużej dbałości 
i ostrożności podczas transportu. Tutaj konkurują głównie transport drogowy i lot-
niczy, sporadycznie kolejowy. W konkurencyjności międzygałęziowej w transpor-
cie towarowym podmioty konkurują w większości przypadków ceną, która zależna 
jest od rodzaju ładunku, czasu transportu oraz sposobu przewozu.

W transporcie pasażerskim najpoważniejszym konkurentem ze względu na 
liczbę przewiezionych pasażerów, pozostaje transport drogowy (głównie indywi-
dualny). W relacjach międzyregionalnych konkurują głównie transport lotniczy 
oraz kolejowy (kolej dużych prędkości). Bardzo wysoka konkurencyjność wystę-
puje również pomiędzy transportem drogowym i kolejowym. W przewozie pasa-
żerów do głównych obszarów konkurencyjności możemy zaliczyć czas i cenę po-
dróży, dostępność oraz bezpośredniość. Cena jest dominującym kryterium wyboru 
środka transportu przez pasażera. Na całkowity koszt podróży składa się opłata za 
przejazd oraz czas podróży [15], który stanowi istotny czynnik zwłaszcza w przy-
padku podróży biznesowych, w których przyjmuje się, że każda godzina transpor-
tu warta jest tyle, co godzina pracy. Kolejnymi ważnymi kryteriami są komfort 
i bezpieczeństwo pasażera, będące silnie zróżnicowanymi cechami w poszczegól-
nych gałęziach transportu.
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Konkurencyjność między gałęziami w transporcie jest silnie uzależniona od 
polityki transportowej i państwa. Ingerencja państwa i organów państwowych 
w funkcjonowanie i regulację poszczególnych gałęzi transportu powoduje jednak 
obniżenie ich konkurencyjności. Analizując rozwój konkurencyjności, trzeba zwró-
cić uwagę na prognozowany popyt na przewóz towarów i pasażerów. Popyt na 
rynku usług transportowych cały czas wzrasta, a jedną z istotnych przyczyn tego 
zjawiska jest coraz większa globalizacja. Oddziały i magazyny przedsiębiorstw roz-
mieszczone w różnych państwach oraz relatywny wzrost zamożności ludzi, zwięk-
szają popyt na usługi transportowe.

W okresie pandemii oraz wzrastającego zagrożenia terrorystycznego, istotnym 
czynnikiem wpływającym na konkurencyjność różnych środków transportu staje 
się jego bezpieczeństwo. Przy tym należy zauważyć, że znaczenie pojęcia „bezpie-
czeństwo” uległo gwałtownej zmianie, obejmując również zabezpieczenie przed 
możliwością zakażenia chorobami wirusowymi. Ostatnie wydarzenia zmieniły 
sposób postrzegania bezpieczeństwa podróży przez pasażerów, a przekonanie ich 
o bezpieczeństwie podróży konkretnym środkiem transportu stało się wielkim wy-
zwaniem operatorów.

5. Metodyka badań

W ostatnich latach daje się zauważyć rosnącą liczbę podróży biznesowych, 
w których największą rolę odgrywa czas dotarcia z punktu A do punktu B. W po-
dróżach prywatnych (np. podczas urlopów), ludzie zwracają uwagę głównie na 
koszt podróży. Dlatego w niniejszym artykule skupiono się na analizie konku-
rencyjności w ujęciu międzygałęziowym pomiędzy transportem lotniczym, drogo-
wym i kolejami dużych prędkości, biorąc pod uwagę dwa wspomniane czynniki: 
koszt i czas podróży. Analizę porównawczą przeprowadzono na przykładzie pięciu 
państw (Chiny, Japonia, Hiszpania, Francja, Niemcy), w których wybrano po dwie 
różne trasy, oraz Polski, gdzie za jedyną trasę częściowo spełniającą wymogi KDP 
uznano połączenie Kraków-Gdańsk. Każda z zagranicznych tras ma swój początek 
w stolicy kraju i biegnie do innego dużego miasta. Długości tras są zróżnicowane 
od 390 do 1070 kilometrów. Wszystkie odległości pomiędzy miastami są podane 
w linii prostej na podstawie Google Maps [2]. W analizie brano pod uwagę naj-
krótszy czas podróży na danej trasie dla każdego ze środków transportu. Z racji 
tego, że lotniska oraz niektóre stacje KDP znajdują się poza miastami, do czasu 
podróży doliczano czas potrzebny na dojazd z centrum do lotniska/stacji w mieście 
A, oraz czas potrzebny na dojazd z lotniska/stacji do miasta B. W transporcie lot-
niczym podróżni muszą stawić się na lotnisku z wyprzedzeniem. Czas ten ustalono 
na 60 minut i dodano do czasu podróży samolotem na każdej z tras.

Brano pod uwagę średnie ceny biletów KDP oraz przelotów. Warto jednak 
podkreślić, że ze względu na obecną od dłuższego czasu pandemię COVID-19, 
ceny te mogą odstawać od standardowych wartości. Dane dotyczące cen i cza-
su podróży pozyskano ze źródeł internetowych: www.skyscanner.pl, www.virail.pl, 
www.travelchinaguide.com [3-5]. Na koszt podróży samochodem składają się cena 
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zużytego paliwa oraz opłaty za drogi szybkiego ruchu. Przyjęto średnie spalanie 
na 100 kilometrów na poziomie 8 litrów. Dla każdego z państw pozyskano cenę 
za litr paliwa z dnia 09.11.2020 roku. Koszty podróży przeliczone zostały do Euro 
w oparciu o kalkulator walut www.money.pl [31]. Odczyty kosztów oraz czasu po-
dróży miały miejsce w dniach 9-16.11.2020 roku.

Warto podkreślić, że ze względu na obecnie panującą sytuację na świecie (pan-
demia COVID-19), wiele połączeń kolejowych i lotniczych zostało ograniczonych, 
co ma wpływ na dostępność rozważanych środków transportu, będącą ważnym 
czynnikiem wyboru sposobu podróży, podobnie jak bezpieczeństwo zdrowotne. 
Dlatego przedstawione badania powinny być powtórzone w warunkach normal-
nego funkcjonowania, bez zaburzeń spowodowanych okresowymi trudnościami.

W celu zastosowania wiarygodnej miary konkurencyjności, zaproponowano, 
żeby odniesienie do czasu podróży KDP na każdym odcinku stanowiła łączna ilość 
czasu potrzebna na jego przebycie trzema różnymi środkami transportu. Punktem 
odniesienia staje się wtedy 100% stanowiące sumę czasów przejazdu samocho-
dem, samolotem i pociągiem. Dla każdej trasy policzono procentowy udział czasu 
użytego dla KDP. Można spojrzeć na proponowaną miarę, jak na estymację czasu 
potrzebnego na trzykrotny przejazd tą samą trasą, z użyciem różnych środków 
transportu, oraz ocenę udziału części KDP w całości podróży. Podobnie postąpiono 
z kosztami pasażerskimi podróży.

Dodatkowo, jako kryterium uzupełniające, przyjęto odniesienie do płac mini-
malnych w poszczególnych krajach [6-8], obliczając liczbę możliwych do przeje-
chania kilometrów w ramach wynagrodzenia minimalnego. Jako wartość bazową 
przyjęto łączną długość trasy dostępną za płacę minimalną dla trzech rozważanych 
środków transportu.

Odpowiednio zestawione dane, po przeliczeniu na udział procentowy, zostały 
przedstawione na rysunkach 1-9, będących opracowaniami własnymi autorów na 
podstawie informacji pozyskanych ze źródeł opisanych w tekście.

6. Analiza

W sposób celowy pominięto analizę opisową konkurencyjności na wybranych 
trasach. Zaproponowane miary konkurencyjności, opisane w poprzednim rozdzia-
le, mają częściowo przynajmniej uwzględniać różnice i charakterystyki wyboru 
(rozwoju) środka transportu, specyficzne dla danego kraju, regionu, czy nawet 
konkretnego pojazdu, co może mieć związek z wieloma czynnikami psychologicz-
nymi (np. wpływ komfortu czy warunki ergonomiczne). Jest to próba wprowadze-
nia miary pośredniej, która w sposób niejawny uwzględnia niemierzalne czynniki, 
a jednocześnie stanowi dobre narzędzie pomiaru konkurencyjności pozwalające 
porównać niezależne od siebie trasy. W analizie zastosowano oznaczenia wybra-
nych tras w sposób zebrany w tabeli 2.



293PRÓBA OCENY KONKURENCYJNOŚCI KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI NA PODSTAWIE...

Można zwrócić uwagę, że przejazd KDP jest „najtańszy” na większości tras 
(rys. 1), ale szczególne warte zauważenia jest, że dwie najniższe wartości występują 
w przypadku odcinków chińskich T1 i T2. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój 
KDP w Chinach obserwowany w ostatnich latach, może to świadczyć o szczegól-
nie intensywnym inwestowaniu, z naciskiem na dopłaty rządowe i wprowadzanie 
zaniżanych cen przejazdów, celem przeniesienia ciężaru transportu pasażerów na 
KDP. Mimo dużych nakładów na rozbudowę linii KDP, utrzymywane są stosun-
kowo niskie ceny biletów (bez odniesienia do lokalnych zarobków). Podobny trend 
daje się zauważyć na trasach T7-T10, które są zlokalizowane w Europie, gdzie 
koszty budowy KDP mogą być znacząco wyższe. W przypadku Chin i Francji, 
przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w chęci odciążenia przepełnio-
nych dróg samochodowych (rys. 2), natomiast Niemcy zdają się dążyć do ograni-
czenia ruchu lotniczego, utrzymując tam stosunkowo wysokie ceny. W kraju tym 
przejazd samochodem pozostaje stosunkowo tani (rys. 3), co może być spowodo-
wane zupełnie odmiennym stylem życia i funkcjonowania biznesu – dobrze rozwi-
nięta i zarządzana sieć dróg oraz silne tradycje związane z rodzimym przemysłem 
samochodowym.

Tabela 2. Oznaczenia tras 

Oznaczenie Trasa Kraj
T1 Pekin	-	Szanghaj

ChinyT2 Pekin	-	Zhengzhou
T3 Tokio	-	Osaka

JaponiaT4 Tokio	-	Aomori
T5 Madryt	-	Barcelona

HiszpaniaT6 Madryt	-	Sewilla
T7 Paryż	-	Nicea

FrancjaT8 Paryż	-	Lyon
T9 Berlin	-	Frankfurt

NiemcyT10 Berlin	-	Monachium
T11 Kraków	-	Gdańsk Polska

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 1. Udział procentowy kosztu podróży koleją dużych prędkości 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2-9, 31)

Rys. 2. Udział procentowy kosztu podróży samochodem 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2-9, 31]
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Rys. 3. Udział procentowy kosztu podroży samolotem 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2-9, 31]

Na uwagę zasługują Japonia i Hiszpania (T3-T6), w których KDP wydaje się 
być dodatkowym środkiem transportu, niespecjalnie konkurującym z pozostałymi 
dwoma alternatywami. Trudno upatrywać przyczyn takiego stanu rzeczy, zwłasz-
cza w przypadku Hiszpanii, gdzie sieć KDP jest stosunkowo dobrze rozwinięta. 
Można pomyśleć, że zapełnienie przewozów we wszystkich trzech przypadkach 
osiągnęło równowagę, co o ile w przypadku Japonii wydaje się być prawdą, o tyle 
w przypadku Hiszpanii jest stwierdzeniem wątpliwym – zapełnienie dróg samo-
chodowych w tym kraju jest nadal zbyt wysokie (rys. 5).

Można zauważyć, że przejazd koleją dużych prędkości jest „najszybszy” w po-
nad połowie przypadków (rys. 4). Wyjątek stanowią trasy T7, T9 i T10, gdzie 
czas przejazdu pozostaje przeciętny. Podobnie jak w przypadku kosztów podróży, 
jedne z najniższych czasów są obserwowane na trasach T1 i T2 (Chiny), co może 
być spowodowane wysoko rozwiniętym systemem KDP w tym kraju, warto pod-
kreślić, że w sposób ciągły intensywnie rozwijanym. W analizowanych przypad-
kach dotyczących Japonii (T4 i T5), czasy podróży są stosunkowo niskie, jednakże 
trzeba podkreślić, że na trasie T4 czas podróży samolotem jest minimalnie krótszy 
(rys. 6). Może to być spowodowane odpowiednim usytuowaniem lotnisk i bardzo 
dobrze rozwiniętą komunikacją miejską, co skutkuje stosunkowo krótkim dojaz-
dem na lotnisko. Podobnie niskie wartości jak w przypadku krajów azjatyckich 
można zauważyć w Europie na trasach T5, T6 (Hiszpania) oraz T8 (Francja). Wy-
daje się, że Hiszpania mocno wspiera rozwój KDP, chcąc przenieść na nie część 
ruchu z przepełnionych dróg. We Francji natomiast obserwujemy dwa całkiem 
odmienne przypadki: podczas gdy procentowy udział czasu podróży dla odcinka 
T8 jest jednym z najniższych spośród analizowanych, na trasie T7 KDP znacząco 
„przegrywa” z transportem lotniczym. Wydaje się, że zjawisko to może być silnie 
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zależne od warunków lokalnych, co może wskazywać na brak spójnej polityki do-
tyczącej rozwoju KDP w tym kraju. W Niemczech wartości w przypadku obu tras 
T9 i T10 są jednymi z najwyższych, co jest skutkiem stosunkowo słabo rozwinię-
tego systemu KDP w porównaniu z innymi badanymi krajami (relatywnie niskie 
prędkości przejazdów). Niemcy posiadają również dobrze rozwiniętą sieć autostrad 
oraz bogate tradycje samochodowe. Dlatego nie powinien być zaskakującym fakt, 
że najmniejsze wartości czasu przejazdów obserwuje się w przypadku tras T9 i T10 
(rys. 5). Warto podkreślić, że jedne z najdłuższych czasów przejazdów transportem 
drogowym występują w krajach azjatyckich, co może być skutkiem dużego prze-
pełnienia dróg i autostrad, dodającego dodatkowego impulsu do inwestowania 
w alternatywne środki transportu.

Rys. 4. Udział procentowy czasu podróży koleją dużych prędkości 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2-9, 31]

Wartym uwagi jest fakt osiągania najniższych wartości zarówno czasu, jak 
i kosztu przejazdu dla tras T1 i T2 (Chiny). Wskazuje to na traktowanie KDP 
w tym kraju, jako strategicznego celu rozwoju sieci transportowej, co niewątpli-
wie jest ułatwione dzięki dużej powierzchni tego państwa i jednolitym przepisom 
prawno-gospodarczym obejmującym znaczne obszary. Obecna polityka Chin po-
zwala stwierdzić, że KDP może tam pozostać liderem w dziedzinie konkurencyj-
ności na dłuższy okres czasu.

Porównywalnie krótkie czasy przejazdu zaobserwować można w Japonii (T3-
T4), jednak w tym przypadku koszt funkcjonowania (przejazdu) jest znacznie 
większy i wydaje się być przeniesiony na pasażera. Pozostaje on jednak na po-
równywalnym poziomie z pozostałymi środkami transportu, co wobec krótkich 
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czasów przejazdu czyni KDP relatywnie konkurencyjnymi. Podobnie jest w przy-
padku tras położonych w Hiszpanii (T5-T6).

Rys.5. Udział procentowy czasu podróży samochodem 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2-9, 31]

Rys.6. Udział procentowy czasu podróży samolotem 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2-9, 31]

Francja i Niemcy zdają się traktować KDP jako środek transportu uzupełnia-
jący do pozostałych (niezbyt atrakcyjne czasy przejazdu i tylko nieznacznie niższe 
koszty w porównaniu z podróżą samochodem czy samolotem), chociaż trasa T8 
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i jej krótki czas przejazdu są wyjątkiem. Może to świadczyć o chęci Francji do po-
zostania europejskim liderem (dorównywania azjatyckim liderom) w sferze tech-
nologicznej pozwalającej konkurować w obszarze osiąganych prędkości. Niemcy 
natomiast stawiają na równoległy i zrównoważony rozwój sieci transportowych, co 
skutkuje stosunkowo powolnym wzrostem udziału w rynku i możliwości opera-
cyjnych KDP.

Ze względu na planowane od lat inwestycje związane z uruchomieniem szyb-
kich połączeń kolejowych w Polsce, w zakresie mogącym aspirować o objęcie defi-
nicją KDP, zwłaszcza w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego 
i jego komponentów kolejowych, nie powinno się pomijać Polski w przedstawio-
nym zestawieniu. Niestety, wspomniane działania są jedynie planowane, a więc 
nie daje się pozyskać danych o funkcjonowaniu rozwiązań KDP w istniejących 
uwarunkowaniach ekonomiczno-społecznych. Jedynym odcinkiem częściowo 
spełniającym wymagania KDP jest trasa Kraków-Gdańsk, głównie ze względu na 
osiągane tam prędkości i oddzielny system dystrybucji biletów EIP. Trasa ta została 
dołączona do zestawienia i oznaczona jako T11.

Warto zwrócić uwagę, że koszt przejazdu KDP na trasie T11 jest niższy niż 
dla samochodu i jednocześnie wyższy niż koszty transportu lotniczego (rys. 1-3). 
Jednocześnie jest on porównywalny z trasami droższymi T3-T6 (rys. 1), co w wa-
runkach polskich wskazywać może na niezbyt silną atrakcyjność dla użytkownika 
końcowego. Najgorzej w przedstawionym zestawieniu trasa T11 wypada w od-
niesieniu do czasu podróży (rys. 4), nie tylko w porównaniu z innymi ujętymi 
w analizie połączeniami kolejowymi, ale także na własnym krajowym podwórku 
z transportem lotniczym (rys. 4, rys. 6). Korzystniejsze czasowo jest podróżowanie 
EIP w porównaniu z pokonaniem tej trasy samochodem, co akurat nie jest zaska-
kujące, biorąc pod uwagę nadal kiepskie warunki na polskich drogach.

7. Miara porównawcza

Należy zwrócić uwagę, że powyższe analizy dotyczące kosztów podróży nie są 
obiektywne, gdyż odnosząc się jedynie do kursów walut, nie uwzględniają realnej 
siły nabywczej finansów odbiorcy końcowego, pozyskującego i wydatkującego te 
środki na terenie konkretnego kraju. Zarówno zarobki, jak i ceny w poszczegól-
nych państwach są mocno zróżnicowane, co przy zastosowanym podejściu może 
fałszować prawdziwy obraz konkurencyjności, ograniczając realną ocenę w więk-
szej części do turystów. Aby uniknąć spowodowanego tym błędu pomiarowego, 
zaproponowano odniesienie cen podróży do płacy minimalnej w danym kraju. Nie 
jest to również idealne rozwiązanie, dlatego że marginalizuje ono z kolei turysty-
kę międzynarodową. Stanowi jednak lepszy punkt startowy do oceny powiązania 
KDP z dostępnością transportową. 
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W badaniu uwzględniono płace minimalne w poszczególnych krajach i zasto-
sowano metodykę opisaną w rozdziale trzecim. Biorąc kwotę wynagrodzenia mi-
nimalnego obliczono oddzielnie liczbę kilometrów możliwych do przebycia KDP, 
samochodem i samolotem na danej trasie, a następnie zsumowano uzyskane w ten 
sposób liczby, przyjmując tę sumę jako odniesienie bazowe (100%). Uzyskane wy-
niki pokazano na kolejnych wykresach (rys. 7-9).

Rys.7. Wyrażona w procentach siła nabywcza płacy minimalnej w odniesieniu do KDP 
Żródło: opracowanie własne na podstawie [2-9, 31]

Rys.8. Wyrażona w procentach siła nabywcza płacy minimalnej w odniesieniu do transportu drogowego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2-9, 31]
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Rys.9. Wyrażona w procentach siła nabywcza płacy minimalnej w odniesieniu do transportu lotniczego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2-9, 31]

Warto zwrócić uwagę, że siła nabywcza płacy minimalnej w Polsce w odniesie-
niu do KDP (rys. 7) pozostaje porównywalna z trasami T3-T6, co jest potwierdze-
niem poczynionych poprzednio spostrzeżeń dotyczących kosztów podróży KDP 
liczonych z uwzględnieniem wydatków wewnętrznych z przeliczeniem na Euro 
(rys. 1). Wydaje się, że w tym przypadku następuje silna korelacja cen z płacami 
w danych krajach.

Obie trasy chińskie (T1, T2) pokazują utrzymywanie niskich cen przejazdów 
koleją dużych prędkości, w porównaniu z transportem drogowym i lotniczym, co 
jest potwierdzeniem spostrzeżeń poczynionych w rozdziale 6 (rys. 7-9). Wartości 
odpowiadające KDP sięgają w tym przypadku niemal 50%, co wskazuje na moż-
liwe sztuczne utrzymywanie niskich cen lub też znacznie niższe koszty budowy 
i utrzymania linii, niż ma to miejsce w Europie i Japonii. Trasy francuskie i nie-
mieckie T7-T10 wykazują bardziej zrównoważony rozwój KDP, chociaż kosztem 
innych alternatyw. W przypadku Niemiec, ponownie zauważyć można potwier-
dzenie wcześniejszych wniosków o wspieraniu przemysłu samochodowego i wy-
siłkach zmierzających do likwidacji połączeń lotniczych na średnich odległościach 
(rys. 8 i 9). Trasy francuskie wykazują z kolei duże zróżnicowanie przewagi trans-
portu alternatywnego, w przypadku T7 bardziej opłacalny jest samolot, natomiast 
dla trasy T8 płaca minimalna stanowi większą siłę nabywczą na trasie samocho-
dowej (rys.  8 i 9).
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8. Dyskusja

W przewozach pasażerskich największą rolę przy wyborze środka transportu 
odgrywają koszt i czas podróży, wpływając znacząco na konkurencyjność między 
rozważanymi gałęziami transportu. Analizy pokazują, że kolej dużych prędkości 
może być konkurencyjna względem transportu lotniczego i drogowego. Na po-
nad połowie analizowanych tras KDP „wygrywa” pod względem czasu podróży 
z samolotami i samochodami. Podobnie jest w przypadku kosztów podróży. Waż-
ną cechą KDP jest stosunkowo wysoka punktualność, co ma znaczenie zwłaszcza 
w podróżach biznesowych. Nie można tego powiedzieć o transporcie lotniczym, 
który jest silnie zależny od warunków pogodowych, ani o transporcie drogowym, 
w którym spóźnienia związane są często dodatkowo z korkami na drogach. Z roku 
na rok powiększa się sieć kolejowa, wykorzystując nowe rozwiązania technologicz-
ne. Należy przypuszczać, że zwiększanie prędkości na liniach KDP w dużej mie-
rze przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności kolei względem 
innych gałęzi transportu, przejmując dodatkowo znaczną część klientów bizneso-
wych.

Czynnikiem zwiększającym przewagę konkurencyjną KDP byłoby niewątpli-
wie poszerzenie kompatybilności systemów w sąsiadujących krajach. Przypadki 
takie są dotychczas nieliczne (np. trasa Paryż-Londyn), co jest poważną bolączką 
również klasycznych kolei. Nie należy spodziewać się całkowitej eliminacji połą-
czeń lotniczych i transportu drogowego na rzecz kolei. Linie lotnicze starają się 
za wszelką cenę utrzymać połączenia pomiędzy metropoliami. Samochód z kolei 
pozostaje nadal najbardziej wygodnym środkiem transportu, niewymagającym 
specjalnych przygotowań przed podróżą, pozostając podstawowym wyborem 
zwłaszcza na krótkich trasach. Trend ten uległ wzmocnieniu zwłaszcza w ostatnich 
latach, w związku z panującą pandemią Covid-19, zwiększającą niechęć pasażerów 
do transportu publicznego.

Poszerzone studia statystyczne potrzebne są do rozbudowy i potwierdzenia ob-
serwacji przedstawionych w artykule, będących wstępnymi wnioskami z przepro-
wadzonej wybiórczej analizy.

9. Podsumowanie

Zamierzeniem autorów była analiza konkurencyjności kolei dużych prędko-
ści ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas podróży i koszty pasażerskie oraz 
zaproponowanie miar pośrednich konkurencyjności KDP, uwzględniających róż-
norodne warunki występujące w badanych lokalizacjach, w sposób umożliwiający 
efektywne studia porównawcze. Dyskusję przeprowadzono na przykładzie dzie-
sięciu wybranych tras w pięciu różnych krajach charakterystycznych dla rozwoju 
KDP oraz jednej linii w Polsce. Opracowanie miało na celu zbadanie konkurencyj-
ności KDP w różnych regionach świata. Wyniki uzyskane w dostępnych źródłach 
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przedstawiono w syntetycznej formie, proponując jednocześnie miarę pośrednią 
konkurencyjności, uwzględniającą czas podróży i koszty przejazdu, a także siłę 
nabywczą płacy minimalnej w poszczególnych krajach, co pozwoliło na obiektyw-
ne porównanie efektów rozwoju KDP oraz zjawisk mających znaczący wpływ na 
funkcjonowanie kolei dużych prędkości w świetle ich konkurencyjności/opłacalno-
ści dla użytkownika końcowego.

W przekonaniu autorów, wprowadzenie proponowanych miar może ułatwić 
interpretację zjawisk globalnych i lokalnych, istotnych dla funkcjonowania syste-
mów KDP. Uzyskane rezultaty pokazują, że kolej dużych prędkości jest ważnym 
czynnikiem konkurencyjności międzygałęziowej w transporcie. W przewozach na 
średnie odległości pociągi KDP tworzą silną konkurencję dla transportu lotnicze-
go i drogowego.

Obecny dynamiczny rozwój kolei dużych prędkości, zwłaszcza w krajach azja-
tyckich oraz rosnące środki przeznaczane na budowę i rozbudowę sieci kolejowych, 
KDP sukcesywnie zwiększa ich dostępność, co powinno doprowadzić do znaczne-
go wzmocnienia ich konkurencyjności względem innych gałęzi transportu.
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ZASTOSOWANIE LOKOMOTYWY DWUNAPĘDOWEJ 
TYPU 111DE W TRANSPORCIE INTERMODALNYM1

Streszczenie. W ramach artykułu przedstawiono główne założenia Krajowego Programu 
Kolejowego i stan taborowy lokomotyw spalinowych i elektrycznych w Polsce. Artykuł zawiera 
opis rozwoju transportu intermodalnego w kraju oraz lokalizację największych terminali inter-
modalnych na terenie Polski. Zaprezentowany został również rozkład linii kolejowych w Polsce 
z podziałem na zelektryfikowane i niezelektryfikowane. Przedstawiono dwunapędową lokomo-
tywę typu 111DE zaprojektowaną na potrzeby przewozów intermodalnych i pasażerskich wraz 
z jej podstawowymi danymi technicznymi i charakterystykami trakcyjnymi. Opisana lokomotywa 
dwunapędowa zbudowana została podczas realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój nr POIR. 01.02.00-00-0191/16-00 pt. „Platforma lokomotyw z zaawan-
sowanymi spalinowo-elektrycznymi (wielosystemowymi) układami napędowymi”, dofinansowywa-
nego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wykonawcą powyższego projektu są Pojazdy 
Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych 
„TABOR” w Poznaniu.

Słowa kluczowe: lokomotywa, dwunapędowa, intermodalny

1. Wprowadzenie

Krajowy Program Kolejowy (KPK) jest zbiorem projektów i inwestycji związa-
nych z odnową, modernizacją oraz budową nowej infrastruktury kolejowej punk-
towej i liniowej na terytorium Polski. Pierwsza wersja programu została przyję-
ta przez Radę Ministrów 15 września 2015 r. i obejmuje projekty mające okres 
realizacji do 2023 roku, czyli do momentu końca możliwości dofinansowywania 
projektów z perspektywy finansowej Unii Europejskiej (UE) na lata 2014-2020. 
W ramach wsparcia finansowego z budżetu UE Polska otrzymała deklaracje 
wsparcia w kwocie 42,8 mld zł na kolej na lata 2014-2020 [4].
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W tym samym czasie odbywa się modernizacja i zakup nowych pojazdów 
szynowych mających za zadanie wykorzystywać efektywnie nową infrastrukturę. 
Na potrzeby transportu intermodalnego spośród wszystkich pojazdów trakcyj-
nych wyróżniamy lokomotywy spalinowe i elektryczne. Pozostałe niewymienio-
ne wyżej kolejowe pojazdy trakcyjne są wykorzystywane na potrzeby przewozów 
pasażerskich.

Tabela 1 przedstawia lokomotywy elektryczne i spalinowe wykorzystywane 
w Polsce w latach 2017-2020 do przewozów towarowych, których częścią są prze-
wozy intermodalne. Zaprezentowane dane pokazują, że w ostatnich latach od-
notowano wzrost liczby pojazdów trakcyjnych wykorzystywanych do transportu 
towarowego. W roku 2020 nastąpiło zmniejszenie liczby pojazdów posiadanych 
przez przewoźników towarowych. Część pojazdów została przeznaczona do likwi-
dacji ze względu na wiek uniemożliwiający eksploatację, a w części to przewoźnicy 
zrezygnowali z leasingowania. Pewna część pojazdów stoi na bocznicach nieeksplo-
atowana ze względu na uszkodzenia, zużycie, bądź oczekiwaną naprawę. W na-
stępstwie pandemii COVID-19 w roku 2020 w sektorze transportu towarowego 
i publicznego nastąpiły ogromne zmiany, co sprawiło, że przewoźnicy zostali zmu-
szeni do wdrożenia zmian w ilości eksploatowanego taboru.

Tabela 1. Struktura lokomotyw wykorzystywanych do przewozów towarowych w latach 2017-2020 

Pojazdy trakcyjne Rok
2017 2018 2019 2020

Lokomotywy 3451 3506 3655 3401
Lokomotywy	spalinowe 2032 2061 2146 1981
Lokomotywy	elektryczne 1419 1445 1509 1420

Źródło: [3]

Średni wiek lokomotyw elektrycznych normalnotorowych wykorzystywanych 
do transportu towarowego w 2020 roku wynosi 33,76 lat a lokomotyw spali-
nowych 34,45 lat. Wynika z tego, że ponad połowa lokomotyw elektrycznych 
i spalinowych w Polsce przeszła już 5 poziom utrzymania (naprawę główną). 
W ostatnich latach zakup nowego taboru sprawił, że średni wiek lokomotyw za-
czął spadać. Z tej perspektywy konieczne są inwestycje w nowoczesny tabor ko-
lejowy pozwalający na zwiększenie efektywności transportu intermodalnego [3].

2. Transport intermodalny w Polsce

Transport intermodalny definiowany jest jako przewóz towarów w jednej i tej 
samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu różnych gałęzi transportu 
bez konieczności przeładunku samych towarów w zmieniających się gałęziach 
transportu, wobec czego najefektywniejszym sposobem na przemieszczanie to-
warów było stworzenie zunifikowanych przenośnych konstrukcji umożliwiają-
cych przewóz różnymi środkami transportu. Stworzenie ogólnoświatowych stan-
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dardów pozwoliło opracować systemy mocowań na pojazdach, dzięki którym 
ładunek może być przemieszczany przez pojazdy drogowe, szynowe i statki bez 
konieczności zmiany jednostki ładunkowej. Najpopularniejszymi jednostkami 
ładunkami wykorzystywanymi w transporcie intermodalnym są kontenery 40- 
i 20-stopowe [7].

Przez ostatnie lata można zaobserwować wzrost znaczenia transportu inter-
modalnego wynikający m. in. z powodu dynamicznego wzrostu globalnej kon-
sumpcji. Najczęściej wykorzystywane uniwersalne kontenery transportowe prze-
znaczone są do przewozu towarów z oddalonych o tysiące kilometrów krajów za 
pomocą szlaków kolejowych, dróg kołowych i morskich. Stwarza to możliwości 
wzrostu znaczenia sektora kolejowego na tle innych gałęzi transportu, lecz wyma-
ga ciągłych inwestycji w tabor. Tabela 2 przedstawia stan kolejowego transportu 
intermodalnego za pomocą statystyk przewozowych w latach 2011-2020.

Tabela2. Przewozy intermodalne kolejowe w latach 2011-2020 

Rok Tys. ton Tys. tono-km Tys. sztuk Tys. TEU
2011 5	906 2	447	102 488	909 798	906
2012 8	056 3	044	869 644	569 1	054	174
2013 8	633 3	066	986 689	275 1	123	361
2014 9	601 3	401	655 699	594 1	114	174
2015 10	386 3	718	045 745	341 1	151	754
2016 13	429 4	695	935 983	488 1	470	382
2017 15	081 5	571	307 1	102	126 1	691	899
2018 17	703 6	436	431 1	295	809 1	933	159
2019 19	509 7	069	383 1	394	061 2	137	122
2020 23	777 7	838	547 1	663	332 2	672	287

Źródło: [3]

Zaobserwować można, że z roku na rok wzrasta ilość przewożonych towarów. 
Wynika z tego, że przewoźnicy przewożą towar szybciej, efektywniej i za pomocą 
większej ilości pojazdów. Do taboru wykorzystywanego do kolejowych przewozów 
intermodalnych należą pojazdy kolejowe doczepne opisane w tabeli 3.

Tabela 3. Struktura pojazdów doczepnych normalnotorowych wykorzystywanych do przewozów inter-
modalnych w latach 2017-2020 

Pojazdy doczepne 2017 2018 2019 2020
Wagony platformy 12551 12973 34531 13239
Do przewozu kontenerów 4532 4648 4710 5803

Na osiach
K 298 298 298 298
L 58 100 20 20

Na wózkach
R 366 369 424 421
S 3810 3881 3968 5064

Źródło: [3]
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Wpływ na zwiększenie możliwości operacyjnych przewoźników intermodal-
nych w latach 2011-2020 miał wzrost ilostanu taborowego i jego efektywniej-
sze wykorzystanie. Kolejnym krokiem pozwalającym na budowanie nowocze-
snych i mobilnych pojazdów doczepnych była zmiana w prawodawstwie polskim. 
W 2020 roku wprowadzono nowe przepisy, wg. których wszystkie nowe wagony 
i platformy wprowadzone do eksploatacji przez przewoźników certyfikowanych 
w Polsce posiadają trzpienie do mocowania kontenerów [3].

Polska jest zarazem państwem docelowym jak i tranzytowym, do którego tra-
fiają transporty kolejowe intermodalne z różnych krajów świata, które następnie 
są eksportowane tym samym środkiem transportu. Należy przyjąć, że na polskim 
rynku przewozów intermodalnych ok. 80% stanowią połączenia międzynarodowe, 
natomiast pozostała część dotyczy transportu towarów wewnątrz kraju [3].

Rys. 1. Rozmieszczenie terminali intermodalnych w Polsce 
Źródło: [1]

W kraju jest obecnie ok. 19398 km czynnych linii kolejowych, z czego ze-
lektryfikowanych jest ok. 12018 km. Pozostałe 7380 km jest przeznaczone dla 
pojazdów z napędem spalinowym [6]. Terminale intermodalne są miejscami, gdzie 
odbywa się przeładunek towarów między różnymi gałęziami transportu. Następu-
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je tam przeładunek kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych. 
Należy zauważyć, że terminale w większości znajdują się na trasach linii kolejo-
wych, a znaczna część z nich położona jest przy infrastrukturze zelektryfikowanej. 
Na rys. 1 przedstawiono mapę terminali intermodalnych w Polsce.

Największe terminale intermodalne położone są w największych nadbałtyc-
kich miastach - Gdańsku i Gdyni. Wynika to z tego, że terminale znajdują się 
w pobliżu portu morskiego i większość towarów przewożonych drogą morską jest 
następnie przeładowywana na pojazdy kolejowe lub drogowe. Duży terminal znaj-
duje się również w pobliżu konurbacji śląskiej w miejscowości Sławków, który jest 
największym punktem przeładunkowym w południowej Polsce. Z kolei najwięk-
szym punktem przeładunkowym na wschodniej granicy jest terminal w Małasze-
wiczach. Jest to punkt przeładunkowy, którego jednym z głównych zadań jest 
przeładunek kontenerów z pojazdów kolejowych normalnotorowych na pojazdy 
szerokotorowe eksploatowane w krajach postradzieckich. Należy zauważyć, że 
większość z terminali jest położona na liniach kolejowych sieci TEN-T. Transeuro-
pejska sieć transportowa (TEN-T) jest programem Unii Europejskiej mających na 
celu stworzenie sieci głównych dróg kołowych, kolejowych, wodnych i powietrz-
nych. Program ten zawiera postanowienia, wg. których do 2050 roku większość 
transportów towarowych na odległości większe niż 300 km powinna odbywać się 
drogami wodnymi lub kolejowymi. TEN-T jest realizowany z funduszy unijnych 
od roku 1996, Polska jest beneficjentem tego programu od 2004 roku [5].

W związku z faktem, że na terenie terminali przeładunkowych eksploato-
wane są lokomotywy spalinowe, zachodzi konieczność zmiany lokomotywy na 
elektryczną w chwili, gdy uformowany skład wjeżdża na linię zelektryfikowaną. 
Użycie dwóch różnych lokomotyw sprawia, że cała operacja przeładunku i formo-
wania składu zajmuje dużo czasu, jest kosztowna i powoduje nieefektywne wy-
korzystanie taboru przewoźnika. W sytuacji, gdyby cały proces był realizowany 
przez jeden pojazd, proces formowania pociągu byłby mniej czasochłonny, tańszy 
i sprawniejszy.

3. Lokomotywa dwunapędowa 111DE jako alternatywa dla pojazdów 
trakcyjnych obecnie wykorzystywanych w transporcie intermodalnym

Lokomotywa posiadająca napęd spalinowo-elektryczny powstała w odpowiedzi 
na potrzebę wykorzystywania jednego pojazdu trakcyjnego mogącego obsługiwać 
zarówno połączenia kolejowe na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowa-
nych. Sieci zelektryfikowane łączą największe polskie miasta oraz występują na 
liniach ruchu międzynarodowego. Z kolei linie niezelektryfikowane komunikują 
główne miasta aglomeracyjne w regionie z mniejszymi miejscowościami satelic-
kimi.

Do tej pory rynek pojazdów trakcyjnych zdominowany był przez lokomoty-
wy z jednym napędem, spalinowym lub elektrycznym. Z biegiem lat producenci 
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taboru zaczęli produkować pojazdy hybrydowe umożliwiające pracę na trakcji za-
równo elektrycznej, jak i spalinowej. Jednak ze względu na montaż niewielkiego 
silnika spalinowego, lokomotywy takie na napędzie spalinowym wykorzystywane 
są do prac manewrowych i awaryjnych zjazdów z trasy, natomiast pracę pociągo-
wą realizują w trakcji elektrycznej. Agregat prądotwórczy małej mocy nie spełnia 
więc wymagań stawianych pojazdowi, który miałby na obu napędach wykonywać 
zbliżoną pracę pociągową.

Lokomotywa dwunapędowa 111DE powstała w ramach Programu Operacyj-
nego Inteligentny Rozwój nr POIR. 01.02.00-00.0191/16-00 pt. „Platforma lo-
komotyw z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi (wielosystemowymi) ukła-
dami napędowymi”. Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, a jego wykonawcami są Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu.

Celem projektu było zbudowanie normalnotorowej, czteroosiowej lokomotywy 
uniwersalnej o maksymalnej mocy 2800 kW w przypadku trakcji elektrycznej 
lub ok. 2000 kW w przypadku zasilania z agregatu spalinowego. Największym 
atutem lokomotywy dwunapędowej 111DE jest jej uniwersalność i wszechstron-
ność zastosowań. Możliwości operacyjne nie ogranicza źródło zasilania, ponieważ 
zastosowanie napędu dualnego sprawia, że pojazd może wykonywać różne prace 
transportowe w ruchu pasażerskim oraz towarowym zarówno na liniach zelektry-
fikowanych jak i poza nimi. Lokomotywa dwunapędowa może realizować wszelkie 
prace manewrowe niezbędne do obsługi ruchu kolejowego na przykład na bocz-
nicach kolejowych oraz na terenie terminali intermodalnych. Dodatkowo należy 
wspomnieć o przydatności takiego napędu w przypadku awarii sieci trakcyjnej 
– w takiej sytuacji lokomotywa 111DE może płynnie zmienić źródło zasilania na 
trakcję spalinową i swobodnie kontynuować przejazd.

Aktualnie w Polsce jest to jedyna lokomotywa oferująca tak nowatorskie roz-
wiązanie napędu, co dodatkowo świadczy o dużej innowacyjności przedstawionego 
pojazdu [2].

Projekt uniwersalnej lokomotywy dwunapędowej zakładał [2]:
– dwa źródła zasilania: z sieci trakcyjnej lub z agregatu spalinowego napię-

ciem 3 kVDC
,

– moc maksymalną: 2800 kW (napęd z trakcji elektrycznej),
– moc silnika spalinowego: ok. 2000 kW,
– masę konstrukcyjną lokomotywy: 86 t / 4 osie,
– modułową konstrukcję lokomotywy,
– przeznaczenie do ruchu pasażerskiego, towarowego intermodalnego oraz do 

prac manewrowych na terenie terminali przeładunkowych,
– zgodność z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności systemu kolei 

w Unii Europejskiej (TSI).
Na pokładzie lokomotywy dwunapędowej 111DE na dwóch końcach pojazdu 

zabudowano dwie kabiny maszynisty, a pomiędzy nimi znajduje się przedział ma-
szynowy podzielony na sekcje: elektryczną, agregatu prądotwórczego oraz pneu-
matyczną. Na etapie koncepcyjnym przewidziane zostało rozmieszczenie podze-
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społów uwzględniających masy poszczególnych urządzeń, co pozwoliło osiągnąć 
równomierny nacisk zestawów kołowych na tor. Napęd spalinowy jest zrealizo-
wany w oparciu o wykorzystanie nowoczesnego zespołu prądotwórczego, w skład 
którego wchodzą: prądnica oraz silnik spalinowy QSK60. Silnik spalinowy o mocy 
2013 kW został wyposażony w zaawansowany układ oczyszczania spalin EGR + 
SCR (AdBlue) spełniający wymagania Dyrektywy 97/68/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady etap III B (cykl F). Ponadto producent silnika deklaruje spełnie-
nie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 
etap V obowiązujących od 2021 roku [2].

Rys. 2. Rozplanowanie urządzeń na lokomotywie [2]
Oznaczenia: 1- agregat prądotwórczy, 2- zespół katalizatorów SCR, 3- zespół chłodnic silnika spa-
linowego, 4- pantograf, 5- zbiorniki główne powietrza, 6- moduł sprężarkowy, 7- moduł tablicowy, 

8- szafa falowników trakcyjnych, 9- kolumna chłodząca z rezystorem hamowania, 10- szafa wysokiego 
napięcia, 11- szafa ETCS, 12- szafa niskiego napięcia z wentylatorem silników trakcyjnych, 13- dła-

wik liniowy, 14- skrzynia akumulatorów, 15- zbiornik paliwa, 16- klimatyzator.

Za napęd elektryczny lokomotywy odpowiadają cztery silniki asynchronicz-
ne zasilane układem przekształtników trakcyjnych. W przypadku zasilania z sieci 
trakcyjnej energia elektryczna jest pobierana przez odbierak prądu i wyłącznik 
główny za pośrednictwem, którego zasilany jest filtr liniowy, a następnie prze-
kształtniki trakcyjne. W przypadku zasilania zespołu prądotwórczego o napięciu 
za prostownikiem wynoszącym 3 kV 

DC 
przekształtniki są zasilane z pominięciem 

filtra liniowego. Obwód główny lokomotywy dwunapędowej jest przygotowany 
do hamowania elektrodynamicznego i oporowego. Dodatkowo pojazd wyposażo-
no w przetwornice (wykonane w technologii SiC, zasilane napięciem trakcyjnym 
3 kV 

DC
) do zasilania sieci napięcia pomocniczego 3x400V, 50Hz. Napięciem po-

kładowym na pojeździe jest 24V
DC

 przeznaczone do zasilania baterii akumulatorów 
oraz obwodów sterownia, oświetlenia, sygnalizacji, łączności i rejestracji, a także 
zabezpieczenia ruchu kolejowego. Zasilanie pozostałych urządzeń pomocniczych 
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realizowane jest obwodem 230V, 50Hz [2]. Parametry techniczne lokomotywy 
dwunapędowej 111DE przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Podstawowe parametry techniczne 111DE

Lokomotywa 111DE

Parametr Napęd elektryczny Napęd spalinowy

Napięcie	zasilania 3	kV	DC	sieć	trakcyjna 3	kV	DC	spalinowy	agregat	
prądotwórczy

Moc	maksymalna 2	800	kW 1	560	kW

Moc	silnika	spalinowego - 2	013	kW

Moc	hamulca	ED 1	000	kW

Rodzaj	przekładni Elektryczna	DC-AC Elektryczna	AC-DC-AC

Maksymalna	siła	pociągowa 300	kN

Prędkość	maksymalna 160	km/h

Temperatura	otoczenia Od	-25	do	+40°C

Układ	osi Bo’Bo’

Szerokość	toru 1435mm

Skrajnia	pojazdu PN-EN	15273-2	G1

Długość	pojazdu 19	750	mm

Rozstaw	między	osiami	wózków 10	700	mm

Baza	wózka 2	800	mm

Średnica	koła 1250	mm	–	nowe	/	1170	mm	–	zużyte

Masa	całkowita	maksymalna 86	t	±3%

Nacisk	maksymalny	na	oś 216	kN

Odbieraki	prądu 1	odbierak	połówkowy

Pojemność	zbiorników	paliwa 2	000	l

Systemy	bezpieczeństwa SIFA,	SHP,	RS,	ERTMS/ETCS

Trakcja	wielokrotna Do	2	pojazdów

Źródło: [2]

Na etapie opracowania dokumentacji technicznej lokomotywy dwunapędo-
wej 111DE przeprowadzono obliczenia charakterystyk trakcyjnych. Pierwotnie 
charakterystyki zostały opracowane dla silnika spalinowego o zakładanej mocy 
1800 kW i mocy 2800 kW dla trakcji elektrycznej, co pozwoliło ustalić, że moc 
silnika spalinowego nie będzie spełniać oczekiwań Zamawiającego. Wobec powyż-
szego zrewidowano założenia i wytypowano silnik o większej mocy (2013 kW) 
i ponownie przeprowadzono obliczenia, których wnioski przedstawiono poniżej 
[2].

Charakterystyka pociągowa lokomotywy dla składu z wagonami towarowymi 
o masie od 1500 t do 3000 t [2]:

– lokomotywa zasilana z sieci trakcyjnej wykorzystując moc na cele trakcyjne 
2800 kW na torze o płaskim profilu rozwinie prędkość 110 km/h ciągnąc 
skład wagonów towarowych o masie 2000 t. W przypadku jazdy na torze 
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o pochyleniu 7‰ prędkość pociągu zasilanego z sieci elektrycznej spadnie 
do 53 km/h;

– lokomotywa zasilana z trakcji spalinowej, wykorzystując moc na cele trak-
cyjne 1560 kW na torze o profilu płaskim rozwinie prędkość 85 km/h cią-
gnąc skład wagonów towarowych o masie 2000 t. W przypadku jazdy na 
torze o pochyleniu 7‰ prędkość pociągu zasilanego z trakcji spalinowej 
spadnie do 31 km/h.

Powyższe charakterystyki trakcyjne potwierdzają możliwość wykorzystania lo-
komotywy typu 111DE do prowadzenia lekkich pociągów towarowych.

Lokomotywa dwunapędowa ze względu na swoją konstrukcję jest pojazdem 
o niskiej emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Transport kolejowy general-
nie uznawany jest za stosunkowo przyjazny dla środowiska naturalnego, co po-
średnio wynika z faktu emisji mniejszej ilości spalin w porównaniu do transportu 
drogowego. Obecna polityka dotycząca ochrony klimatu w głównej mierze skupia 
się na emisji CO2

 oraz NO
x
 do atmosfery. Dla emisji dwutlenku węgla można 

przytoczyć następujące dane porównawcze [8]: średnio samochód osobowy emitu-
je 143g CO

2 
na jeden pasażerokilometr, dla porównania emisja CO

2 
przez pojazdy 

szynowe plasuje się na poziomie ok 75g/pkm. Jeśli rozważymy transport towaro-
wy, różnica ta staje się jeszcze wyraźniejsza: dla transportu drogowego emisja CO

2
 

wynosi 100g/tkm, natomiast w transporcie kolejowym oscyluje wokół wartości 
27g/tkm. Ciekawostkę może stanowić fakt, iż transport w Europie odpowiada za 
emisję około 25% CO

2
, przy czym sam transport kolejowy emituje zaledwie 1% 

całości. Zważywszy na fakt, że w lokomotywie dwunapędowej 111DE zastosowa-
no silnik spalinowy z układem oczyszczania spalin EGR+SCR, spełniający normy 
europejskie na poziomie V oraz przyjmując pracę przemienną w trakcji spalinowej 
i elektrycznej należy zauważyć, że powyższa konstrukcja może dodatkowo przy-
czynić się do obniżania emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

4. Podsumowanie

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentować dwusystemową lokomotywę jako 
alternatywę dla pojazdów trakcyjnych obecnie wykorzystywanych w transporcie 
intermodalnym. KPK spowodował, że w ostatnich latach zaczęto intensywnie mo-
dernizować linie kolejowe, dzięki czemu powstaje coraz więcej tras kolejowych 
mogących obsługiwać nowoczesne pojazdy poruszające się z dużą prędkością.

Coraz więcej ładunków w Polsce jest transportowanych koleją, co wydatnie 
przyczyniło się do odmłodzenia taboru przez przewoźników poprzez zakup nowo-
czesnych pojazdów mogących zapewnić im uniwersalność i mobilność. Ponadto 
przewoźnicy towarowi rozwijają swój tabor inwestując w nowoczesne pojazdy do-
czepne, dzięki czemu posiadając lokomotywy dużej mocy są w stanie transporto-
wać ładunki z dużą prędkością na znaczne odległości, co pozwala na efektywne 
wykorzystanie posiadanego taboru.
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Dotychczas użytkowane w Polsce pojazdy były ograniczone jednym źródłem 
zasilania, bądź ich drugi napęd miał ograniczenia wynikające z niewielkiej mocy 
agregatu prądotwórczego. Napęd dualny znacząco poszerza możliwości operacyj-
ne lokomotywy. Napęd spalinowy może być wykorzystywany do prowadzenia po-
ciągów na liniach niezelektryfikowanych, do prac manewrowych lub w sytuacjach 
awaryjnych, natomiast trakcja elektryczna jest wykorzystywana głównie do ruchu 
liniowego. Zastosowane systemy bezpieczeństwa (ETCS, SIFA, SHP, RS) powo-
dują, że lokomotywa może być wykorzystywana do międzynarodowego trans-
portu intermodalnego. Lokomotywa pozwala również na bezpieczną realizację 
transportu nawet w przypadku zerwania trakcji elektrycznej, awarii pantografu 
bądź utraty napięcia na linii elektrycznej. Dwunapędowa lokomotywa przeznaczo-
na jest również do prowadzenia wagonów pasażerskich.
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Streszczenie. Charakterystyczną cechą rynku transportowego w 2020 r. były niepewność, 
destabilizacja i znaczące wahania popytu. Ich przyczyną był rozpowszechniający się koronawi-
rus SARS-CoV-2, a precyzyjniej działania podjęte przez rządy państw dla ograniczenia tempa 
transmisji tego patogenu i ochrony ludności. Gwałtownie zwiększająca się liczba zarażeń, szybki 
rozwój epidemii i wprowadzone w początkowej fazie pandemii restrykcje zaskoczyły nieprzygoto-
wany na taki kryzys rynek. Rozważania zawarte w artykule dotyczą zmian na rynku transporto-
wym w pierwszym roku trwania pandemii. Przeprowadzona analiza dostępnych danych wskazuje 
gwałtowne załamanie rynku w trakcie pierwszej fali COVID-19 oraz znaczące straty, zwłaszcza 
w sektorze przewozów pasażerskich. Przygotowując artykuł dokonano kwerendy literatury i dostęp-
nych źródeł oraz wykorzystano metody analizy i syntezy.

Słowa kluczowe: transport, kolej, sektor pasażerski, COVID-19

1. Wprowadzenie

W końcu 2019 r. świat obiegła informacja o pojawieniu się w Wuhan1 przypad-
ków zapalenia płuc o nietypowym przebiegu wywoływanym przez wcześniej nie 
zidentyfikowanego koronawirusa. W krótkim czasie stało się jasne, że jest on wy-
jątkowo zjadliwy, szybko namnażający się, powoduje chorobę dróg oddechowych 
o bardzo złych rokowaniach i może być transmitowany z człowieka na człowieka. 
Świat z niepokojem obserwował kolejne kroki podejmowane w Wuhan dla ograni-
czenia jego rozpowszechniania, które 23 stycznia zakończyły się wprowadzeniem 
pełnej blokady tego 11 milionowego miasta. Pierwsze przypadki 2019-nCoV2 po-
jawiły się poza Chinami już w połowie stycznia 2020 r., zaś 30 stycznia, kiedy to 
World Health Organization (WHO) uznała pojawienie się nowego koronawirusa 
za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym [1] potwier-
dzonych było już 98 przypadków jego wystąpienia w 18 krajach poza Chinami 
[2]. Gwałtowny wzrost zarażeń, trudny przebieg choroby oraz jej śmiertelność 
w powiązaniu z brakiem skutecznych leków i szczepionek skutkowały wprowa-
dzeniem ograniczeń w przemieszczaniu się ludności początkowo jedynie pomiędzy 

1	 	Wuhan	–	miasto	w	prowincji	Hubei	(Chiny),	w	którym	pojawiło	się	pierwsze	ognisko	koronawirusa	nazwa-
nego	pierwotnie	2019-nCoV	(później	SARS-CoV-2)	stanowiącego	przyczynę	choroby	COVID-19.

2	 	2019-nCoV	–	tymczasowa	nazwa	koronawirusa	wykrytego	jako	przyczyna	epidemii	w	Wuhan
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miastami chińskimi, a później zatrzymaniem ruchu międzynarodowego do/z Chin 
oraz ograniczeniem ruchu wewnątrzkrajowego.

4 marca 2020 roku SARS-CoV-2 został zdiagnozowany po raz pierwszy w Pol-
sce. Doświadczenia krajów azjatyckich oraz włoskiej Lombardii w walce z jego roz-
powszechnianiem sprawiły, że już 10 marca wprowadzone zostały na terenie Polski 
pierwsze obostrzenia (dotyczące kontroli granic i imprez masowych), 14 marca 
ogłoszono zagrożenie epidemiczne, a 20 marca stan epidemii [3,4]. Ograniczono 
funkcjonowanie wybranych instytucji i zakładów pracy, zalecono wprowadzenie 
pracy zdalnej i wprowadzono zakaz przemieszczania się z wyjątkiem ważnych po-
trzeb życiowych, dojazdów do pracy i przemieszczania się w związku z walką z CO-
VID-19. Kolejno wprowadzane obostrzenia nasilały się wraz ze wzrostem liczby 
zarażeń, które w czasie pierwszej fali osiągnęły poziom kilkuset dziennie. Druga 
fala COVID-19 przypadła na ostanie tygodnie lata i jesień, osiągając w listopadzie 
szczyt z najwyższą liczbą zarejestrowanych zarażeń 7.11.2020 r. - 27 875. W okre-
sie od zarejestrowania pierwszego zarażonego pacjenta (4.03.2020 r.) do 31 grud-
nia 2020 r. w Polsce potwierdzono prawie 1,3 mln zarażeń, pobrano 7,2 mln pró-
bek i zanotowano 28,5 tys. zgonów związanych z zarażeniem SARS-CoV-2 [5].

Największe zmiany mobilności dotyczyły miejsc najbardziej dotkniętych re-
strykcjami, tj. restauracji i kawiarni, miejsc szerzenia kultury i rekreacji, sklepów, 
a także punktów przesiadkowych. Wg danych zebranych przez operatorów sieci 
komórkowych w pierwszej połowie 2020 r. spadki mobilności w punktach tran-
zytowych (takich jak: dworce autobusowe, stacje kolejowe i stacje metro, punkty 
przesiadkowe transportu miejskiego oraz postoje taxi i punkty zatrzymania na au-
tostradach) zanotowano redukcję aktywności sięgającą w końcu marca 70%, w po-
łowie kwietnia 64% aktywności uzyskanej w bazowym, 5-tygodniowym okresie 
03.01.-06.02.2020 r.. Od przełomu kwietnia i maja sytuacja nieco poprawiła się, 
osiągając 45% redukcji; poziom mobilności wzrastał stopniowo uzyskując w dru-
giej połowie czerwca -23% aktywności w okresie bazowym [6].

2. Sytuacja ogólna na rynku transportowym

Obawy przed rozpowszechnianiem się koronawirusa doprowadziły do wprowa-
dzenia rządowych ograniczeń dotyczących przemieszczania się ludności w większo-
ści krajów na świecie i wpływając w znaczący sposób na sektor transportu. Organi-
zacje międzynarodowe podjęły działania na rzecz zbierania informacji i dzielenia się 
doświadczeniem w zakresie walki z COVID-19, tworząc międzynarodowe grupy 
robocze opracowujące wytyczne i wskazówki postępowania w tej nietypowej sytu-
acji kryzysowej. Powstało szereg opracowań i poradników wskazujących sposoby 
rozwiązywania problemów wynikających z pojawienia się koronawirusa [7–10]. 
Już w początkowej fazie epidemii, na szeroką skalę podjęte zostały działania za-
pewniające ochronę w czasie podróży. Podstawowym problemem stało się zapew-
nienie bezpieczeństwa i ochrony pasażerów oraz pracowników. Zarówno na terenie 
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stacji, jak i w pociągach zastosowane zostały dodatkowe środki ochrony mające 
ograniczyć możliwość zakażenia oraz zapewnić wzrost zaufania do publicznych 
środków transportu. Dla spełnienia tego zadania przyjętych zostało szereg rozwią-
zań, zarówno technicznych jak i organizacyjnych, w tym: kontrola temperatury 
ciała, maski ochronne, środki dezynfekujące, ograniczenie zajętości w pociągach, 
intensyfikacja czyszczenia oraz dezynfekcja pojazdów, bilety zbliżeniowe, systemy 
wymiany powietrza w pojazdach, zarządzanie przepływami pasażerów, oznaczenie 
w budynkach i na peronach zalecanego dystansu [7,8].

Już w lutym 2020 r. zaczęto odczuwać w Europie pierwsze sygnały związane 
z lockdownem gospodarczym w krajach azjatyckich, a szczególnie Chinach, sta-
nowiących priorytetowy kierunek. Wprowadzane obostrzenia w przepływie towa-
rów i osób pomiędzy państwami mające na celu chronienie rynków wewnętrznych 
przed rozpowszechnieniem koronawirusa spowodowały praktyczne zatrzymanie 
ruchu międzynarodowego. Dla udrożnienia powstałych zatorów i umożliwienia 
prowadzenia transportu międzynarodowego Komisja Europejska wydała w końcu 
marca komunikat ustalający priorytetowe korytarze transportowe dla transportu 
towarowego dla zapewnienia ciągłości i sprawności dostaw towarów na terenie 
Unii Europejskiej (UE) [11]. Zawarte w nich wytyczne dotyczyły m.in. wdroże-
nia ułatwień związanych z przekraczaniem granic przez pracowników transportu, 
w tym uproszczenie procedur na przejściach granicznych i ograniczenia w czasie 
trwania kontroli granicznych do czasu nie dłuższego niż 15 minut, a przeprowa-
dzanie kontroli i badań stanu zdrowia tylko po jednej stronie granicy oraz zwol-
nienia z obowiązkowej kwarantanny pracowników transportu niewykazujących 
objawów choroby.

Koordynatorem działań związanych z COVID-19 w polskim systemie ko-
lejowym został wyznaczony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Już 
w pierwszych dniach marca, w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitar-
nym (GIS) przygotowane zostały rekomendacje w zakresie stosowania środków 
zapobiegawczych i współpracy ze Strażą Graniczną.

2.1. Transport lotniczy

Sektor lotniczy został najbardziej dotknięty działaniami ukierunkowanymi na 
powstrzymanie rozpowszechniania się koronawirusa. Jako pierwszy odczuł skut-
ki epidemii w Chinach i wstrzymania przez kolejne kraje przelotów do i z Chin, 
a później również innych lotów międzynarodowych. Zgodnie z informacją Or-
ganizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) 2020 r. był najgor-
szym rokiem w historii lotnictwa, charakteryzujący się spadkiem, w porównaniu 
do 2019 r. o 60% liczby pasażerów i o 50% liczby miejsc oferowanych przez linie 
lotnicze oraz utratą przychodów przewoźników ok. 371 mld $, zaś przychodów 
portów lotniczych – ok. 125 mld $ [12]. Na największych hubach lotniczych zna-
cząco odzwierciedliły się wprowadzone ograniczenia, przejawiając się w spadku ak-
tywności, np. we Frankfurcie o 68%, Londynie i Paryżu o 67%, Moskwie o 64%, 
Amsterdamie o 53% [13].
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Wszystkie regiony zanotowały znaczącą utratę przychodów: Afryka – 14 mld $, 
Azja/Pacyfik – 120 mld $, Europa – 100 mld $, Ameryka Łacińska/Karaiby – 
26 mld $, Środkowy Wschód – 22 mld $, Ameryka Płn. – 88 mld $ [12].

2.2. Transport drogowy

Globalna aktywność w transporcie drogowym w stosunku do 2019 r. zmniej-
szyła się w końcu marca o prawie 50%, przy czym niektórzy operatorzy na prze-
łomie marca i kwietnia 2020 r. jedynie w 10% prowadzili działalność transporto-
wą tracąc 80% przychodów [14]. Spadek natężenia ruchu drogowego różnił się 
w poszczególnych regionach i okresach zależnie od wprowadzanych obostrzeń (i 
ich luzowania). Przykłady dla wybranych miast przedstawia rys. 1. Uwagę zwraca 
Sztokholm, różniący się zdecydowanie niższym od innych miast poziomem reduk-
cji natężenia ruchu, czego wyjaśnieniem jest brak administracyjnych ograniczeń 
w przemieszczaniu się ludności.

Rys. 1. Wielkość spadku ruchu drogowego w wybranych miastach, w wybranych okresach 2019 i 2020 
Źródło: opracowanie własne na podst. https://www.statista.com/statistics/1106135/change-in-daily-traffic-volume-amid-

coronavirus-crisis-key-countries/[dostęp:20.05.2021]

Zakaz przemieszczania się oraz ograniczenia w funkcjonowaniu transportu 
zbiorowego wpłynęły znacząco na sektor turystyki, gdzie transport drogowy od-
grywa znaczącą rolę. Obroty w transporcie drogowym między miastami spadły 
o 70%, zaś w transporcie miejskim i lokalnym o 42%. Również wśród podmiotów 
świadczący usługę przewozu taksówką obroty spadły o 60% [15]. 
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2.3. Transport kolejowy

Początek epidemii przyniósł wstrzymanie ruchu międzynarodowego i ograni-
czenie aktywności w ruchu krajowym o blisko 80% [16]. O ile sektor towarowy 
dość szybko poradził sobie z kryzysem, przejmując nawet część ruchu drogowego, 
o tyle sektor pasażerski, a zwłaszcza przewozy dalekobieżne poniosły w roku 2020 
znaczące straty. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Community of Euro-
pean Railway (CER), utrata przychodów w kolejowych przewozach pasażerskich 
w krajach UE, w porównaniu z rokiem 2019 wyniosła na koniec pierwszego pół-
rocza 40%, zaś na koniec roku 41%. Strata finansowa w tym sektorze wyniosła 
w roku 2020 24 mld €. Utrata przychodów unijnych przewoźników świadczących 
usługi transportu towarów w pierwszej połowie roku wyniosła 15%, zaś na koniec 
roku 11%, co przełożyło się na stratę finansową 2 mld € [17,18]. Również zarząd-
cy infrastruktury odczuli kryzys, odnotowując w pierwszej połowie roku utratę 
przychodów wysokości 14% w stosunku do tego samego okresu 2019 r., zaś w ca-
łym roku - 11% [17].

3. Sytuacja na rynku transportowym w Polsce

Transport w Polsce w 2020 r. charakteryzowały znaczące wahania wielkości 
przewozów, brak stabilizacji i niepewność dotykające wszystkie gałęzie transporto-
we. Ogólna liczba pasażerów w transporcie zmniejszyła się z 620,16 mln w 2019 r. 
do 352,74 mln. Najbardziej było to widoczne w początkowej fazie epidemii, kiedy 
to transport lotniczy praktycznie zamarł, notując w kwietniu 13 tys. pasażerów, 
a w maju 7 tys., transport drogowy3 drastycznie zmniejszył aktywność przewożąc 
w najgorszym miesiącach (kwiecień i maj) jedynie po ok. 5 mln osób, zaś z podróży 
pociągami w kwietniu skorzystało 6 mln osób. Szczegółowe informacje dot. liczby 
pasażerów w poszczególnych miesiącach, z podziałem na gałęzie zawiera rys. 2.

Procentowe ujęcie zmiany liczby pasażerów w odniesieniu do kolejnych mie-
sięcy roku poprzedzającego w poszczególnych gałęziach transportu przedstawia 
rys. 3. W szczególny sposób zwraca uwagę dramatyczna sytuacja w lotnictwie 
w kwietniu, maju i czerwcu, kiedy to wielkość przewozów wyniosła jedynie od-
powiednio 1,1%, 0,5% i 1,7% liczby pasażerów przewiezionych w analogicz-
nych miesiącach 2019 r. W transporcie drogowym sytuacja była także bardzo 
niekorzystna: w kwietniu liczba podróżnych stanowiła 21,7%, zaś w maju 20,3% 
wielkości uzyskanych w adekwatnych miesiącach w roku poprzedzającego. Najko-
rzystniejsza, choć również zła sytuacja, została zaobserwowana w transporcie kole-
jowym. Największe spadki o wartości 23% dotyczyły kwietnia 2020 r. Późniejsze 
miesiące przyniosły poprawę sytuacji aż do października, kiedy to w związku 
z nasileniem drugiej fali nastąpił spadek do niespełna 60% wyniku uzyskanego 

3	 	Dane	statystyczne	dotyczą	publicznego	transportu	autobusowego,	bez	komunikacji	miejskiej
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w roku poprzednim. W listopadzie spadek liczby pasażerów wyniósł nieco ponad 
42%, zaś w grudniu 43,1%.

Rys. 2. Liczba pasażerów w poszczególnym miesiącach 2020 r. w podziale na gałęzie
Źródło: opracowanie własne na podst. danych GUS[20]

Rys. 3. Zmiana liczby pasażerów w poszczególnym miesiącach 2020 r. w odniesieniu do odpowiadają-
cych miesięcy roku poprzedzającego w podziale na gałęzie

Źródło: opracowanie własne na podst. danych GUS[20]

Rok 2020 przyniósł także zmiany w podziale międzygałęziowym. Największe 
straty zanotował sektor lotniczy (4 mln pasażerów przewiezionych w 2020 r. przy 
16,7 mln w roku 2019 i 17,1 mln w 2018), tracąc 2/3 udziału z 2019 r. Dla sektora 
drogowego spadek udziału wyniósł 3% w stosunku do roku 2019 i 5% w stosunku 
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do roku 2018. W latach tych liczba podróżnych wyniosła odpowiednio 266,5 mln 
podróżnych i 298,7 mln, zaś w 2020 r. zaledwie 140,2 mln. Udział kolei, pomimo 
znacznego spadku liczby osób podróżujących pociągami (do 207,5 mln), zwiększył 
się w stosunku do 2019 r. o 5%, zaś w odniesieniu do 2018 r. o 10%. Zmiany 
udziału w rynku przedstawia rys. 4.

Rys. 4. Zmiana udziału w rynku transportowym w latach 2018-2020 w podziale na gałęzie
Źródło: opracowanie własne na podst. danych GUS[20]

Ograniczenia w przemieszczaniu się ludności, wprowadzenie pracy zdalnej, za-
kaz spotkań i organizacji imprez masowych znalazły odzwierciedlenie w długości 
realizowanych podróży. Wyjazdy o charakterze wypoczynkowym oraz podróże 
biznesowe zostały znacząco ograniczone, co przejawiło się w skróceniu średniej 
długości podróży. Największa zmiana dotyczy pierwszego okresu epidemii, kie-
dy to obowiązywały najbardziej restrykcyjne regulacje w zakresie przemieszczania 
się. W kwietniu 2020 r. średnia długość realizowanych podróży pociągami spadła 
o 28,6% w stosunku do 2019 r. Późniejsze miesiące były okresem stałej poprawy 
sytuacji aż do początku drugiej fali w sierpniu 2020 r. Rysunek 5 przedstawia 
zmiany średniej odległości przejazdu koleją jednego pasażera w układzie miesięcz-
nym w porównaniu z rokiem 2019.

Rys. 5. Zmiana średniej długości podróży pociągiem 2020/2019 
Źródło: opracowanie własne na podst. danych UTK [19]
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4. Podsumowanie

Kryzys wywołany pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 dotknął wszyst-
kie gałęzie gospodarki nie oszczędzając również transportu. Wprowadzane re-
gulacje prawne, mające na celu ochronę ludności przed rozpowszechniającym się 
gwałtownie patogenem wpłynęły znacząco na mobilność, a co za tym idzie na 
wielkość przewozów transportem publicznym. Wezwania do ograniczenia podró-
ży transportem zbiorowym, chociaż brakowało podstaw do szerzenia poglądów 
o większym w środkach masowego transportu niż w innych sytuacjach zagrożeniu 
zarażeniem, dodatkowo negatywnie wpłynęła na sytuację przewoźników. Wpro-
wadzone już we wczesnym okresie epidemii środki ochrony pasażerów i towarów 
oraz pracowników związanych z sektorem transportu w znaczący sposób ogra-
niczyły rozprzestrzenianie się patogenu. Najtrudniejszym dla całego rynku był 
początkowy okres, kiedy to nieznane było wiele faktów związanych z transmisją 
koronawirusa i ze sposobem jego ograniczania. Najlepiej w sytuacji kryzysowej 
poradził sobie sektor kolejowy, który jednakże poniósł znaczące straty w stosun-
ku do spodziewanych przychodów. Sektor transportu towarowego lepiej poradził 
sobie z trudnościami związanymi z wystąpieniem sytuacji epidemicznej niż sektor 
przewozów pasażerskich, jednakże i on poniósł straty.

Opisany, wcześniej nie spotykany w historii kryzys, jaki dotknął sektor trans-
portu, będący części ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego wywołanego przez 
pandemię COVID-19 wymagał interwencji zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i w ramach skoordynowanych działań Unii Europejskiej. Ocena ich efektywności 
powinna być przedmiotem odrębnych analiz i badań.
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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE RAILML1

Streszczenie. Niniejszy artykuł opisuje strukturę i możliwości zastosowania języka RailML 
do tworzenia cyfrowych modeli sieci kolejowych. Przedstawiono również analizę i porównanie wy-
branych przypadków użycia, ułatwiających praktyczne wykorzystanie RailML i pozwalających 
na wybór aspektów sieci uwzględnianych w modelu. Modelowanie w RailML to skomplikowany 
i złożony proces, dlatego poszukiwane są rozwiązania umożliwiające skrócenie czasu tworzenia 
modeli. Jednym z nich jest program RaIL-AiD – narzędzie do tworzenia i edycji planów schema-
tycznych. W artykule opisano funkcje programu oraz możliwości praktycznego wykorzystansia, ze 
szczególnym uwzględnieniem kompatybilności ze standardem RailML.

Słowa kluczowe: RailML, RaIL-AiD, cyfrowy model sieci kolejowej

1. Wprowadzenie

RailML (ang. Railway Markup Language) jest opartym na formacie XML ję-
zykiem opisu sieci kolejowych zapewniającym możliwość przechowywania danych 
oraz ich wymiany między różnymi systemami. Pliki w standardzie RailML skła-
dają się ze znaczników oraz przypisanych im atrybutów, co umożliwia nadanie 
opisywanym elementom dowolnej ilości cech oraz budowanie ich hierarchii. Po-
dział elementów na obowiązkowe i opcjonalne daje użytkownikowi dużą swobodę 
i umożliwia dostosowanie modelu do własnych potrzeb. W strukturze RailML 
wyodrębnionych jest pięć głównych schematów [3][4] skupiających się na opisie 
różnych aspektów sieci kolejowej. Każdy z nich zawiera kolejne podschematy i ele-
menty (rys. 1). Szósty widoczny na rysunku schemat, Metadata, zawiera jedynie 
informacje na temat pliku RailML, takie jak wersja i data utworzenia. W wersji 
RailML 3.1 możliwe jest korzystanie z trzech schematów. Pozostałe schematy nie 
posiadają jeszcze zdefiniowanej zawartości, jednak cały czas trwają prace nad ich 
rozwojem. W celu otrzymania kompletnego opisu sieci kolejowej często niezbędne 
jest wykorzystanie kilku schematów i zastosowanie odniesień między nimi. Moż-
liwości wykorzystania schematów RailML w praktyce i dostosowania ilości wyko-
rzystywanych elementów opisane są w przypadkach użycia.

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Samkowska	I.:	80%,	Kochan	A.:	20%
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Oprócz ręcznego wprowadzania kodu istnieją również inne metody tworze-
nia modeli RailML. Jedną z nich jest wykorzystanie programu RaIL-AiD. Jest to 
zaawansowane narzędzie do tworzenia planów schematycznych sieci kolejowych, 
które posiada funkcje eksportu plików do formatu RailML, a także importu i edy-
cji gotowych modeli.

Rys.1. Struktura schematów RailML 
Źródło: dokumentacja RailML
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2. Schematy RailML

2.1. Infrastructure

Schemat Infrastructure wykorzystywany jest do szczegółowego opisu elemen-
tów infrastruktury kolejowej [2]. Do definiowania różnych aspektów infrastruktu-
ry służą wyodrębnione podschematy.

Podschemat Topology umożliwia opis topologii kolejowej, która określa, jak 
fragmenty układu torowego (nazywane Elementami Sieciowymi) łączą się ze sobą 
poprzez rozjazdy, jakie istnieją możliwości przemieszczania się między nimi, a tak-
że, w jaki sposób posterunki ruchu są połączone liniami kolejowymi. Prawidłowo 
zdefiniowana topologia stanowi podstawę do wyznaczenia położenia elementów 
opisywanych w innych podschematach.

Podschemat Geometry służy do opisu geometrii toru. Pozwala na zdefiniowa-
nie gradientów i łuków poziomych wraz z ich parametrami oraz umiejscowienie 
ich we wcześniej zadeklarowanej sieci topologii.

Podschemat Functional Infrastructure zawiera wszystkie elementy infrastruk-
tury funkcjonalnej niezbędne do stworzenia kompletnego modelu sieci kolejowej. 
Pozwala między innymi na opis torów, posterunków ruchu, a także urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym (srk) – sygnalizacji, urządzeń kontroli nie zajętości, itd. 
Odpowiednie atrybuty i elementy umożliwiają zdefiniowanie parametrów takich 
jak położenie lub szczegóły konstrukcji, a także relacje obiektu z warstwą topolo-
gii.

Podschemat Infrastructure Visualizations umożliwia stworzenie graficznej re-
prezentacji modelowanej sieci kolejowej. Pozwala na określenie parametrów wi-
zualizacji, takich jak umiejscowienie elementu na ekranie oraz wykorzystywane 
symbole.

Ostatnim dostępnym podschematem jest podschemat Infrastructure States 
umożliwiający określenie stanu technicznego zdefiniowanych elementów infra-
struktury. Pozwala to na odróżnienie urządzeń działających od tych planowanych 
lub wyłączonych z użytku. Istnieje także podschemat Physical Facilities, jednak 
w obecnej wersji RailML nie jest on wykorzystywany i nie zawiera żadnych dodat-
kowych elementów, a jego zastosowanie nie jest sprecyzowane.

2.2. Interlocking

Schemat Interlocking [1] wykorzystywany jest do opisu kolejowych układów 
zależnościowych. Pozwala on na modelowanie działania urządzeń zadeklarowa-
nych w schemacie Infrastructure, a także definiowanie zależności między nimi. 
Schemat Interlocking umożliwia także modelowanie informacji pozyskiwanych 
z tablic zależności, określanie przebiegów i ich parametrów. Schemat wciąż się 
rozwija, a w kolejnych wersjach RailML rozszerzany będzie o dodatkowe funkcje, 
główne związane z systemem ETCS.
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2.3. Common

Schemat Common wykorzystywany jest do opisu wszystkich elementów, które 
nie pasują do pozostałych schematów, ale są przez nie wykorzystywane. Zawarte są 
w nim między innymi informacje na temat zarządców infrastruktury, sieci trakcyj-
nej, profili prędkości oraz wykorzystywanych w modelu systemów pozycjonowa-
nia. Zdefiniowanie przynajmniej jednego systemu pozycjonowania jest niezbędne 
do określenia położenia elementów opisywanych w schemacie Infrastructure.

2.4. Rollingstock

Schemat Rollingstock nie jest dostępny w wersji RailML 3.1, jednak plano-
wane jest wprowadzenie go w kolejnych aktualizacjach. Jego celem jest umożli-
wienie szczegółowego opisu taboru kolejowego. Gotowy schemat będzie pozwalał 
na modelowanie pojedynczych pojazdów trakcyjnych i wagonów oraz łączenie ich 
w gotowe składy z określonymi parametrami.

2.5. Timetable and Rostering

Również Schemat Timetable and Rostering nie jest dostępny w aktualnej wersji 
RailML, ale trwają prace nad jego przygotowaniem. Będzie on umożliwiał wpro-
wadzanie informacji niezbędnych do tworzenia rozkładów jazdy pociągów, a także 
definiowanie przeprowadzanych operacji i relacji między pociągami. Więcej szcze-
gółów dotyczących dostępnych funkcji i elementów zostanie udostępnionych pod-
czas kolejnych etapów rozwoju schematu.

3. Przypadki użycia

Przypadki użycia (ang. use cases) dla RailML tworzone są w celu opisu funk-
cjonalności języka w zależności od tego, na jakich aspektach sieci kolejowej ma 
skupiać się opracowywany model. Przypadek użycia ogranicza dostępność niepo-
trzebnych elementów i wykorzystuje jedynie niezbędne z punktu widzenia two-
rzonego modelu schematy i podschematy. Zapobiega to umieszczaniu w modelu 
niepotrzebnych elementów oraz gromadzeniu nadmiaru niewykorzystywanych 
danych. Obecnie do użytku udostępnione są trzy przypadki użycia, jednak wciąż 
trwają prace nad kolejnymi.

3.1. SCTP

Przypadek SCTP (ang. Schematic Track Plan) [5] skupia się na dokładnym od-
wzorowaniu planu schematycznego, opisie układu torowego wraz z urządzeniami 
srk oraz ich wizualizacji. W tym celu wykorzystywane są elementy ze schematów 
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Infrastructure oraz Common. W wytycznych SCTP zalecane jest przedstawie-
nie sieci kolejowej przynajmniej na poziomie mikroskopowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem lokalizacji elementów określanej poprzez kilometraż linii. Jako 
że w tym przypadku użycia istotne są jedynie podstawowe informacje zawarte 
na planie schematycznym, SCTP nie uwzględnia geometrii torów ani informacji 
na temat układów zależnościowych. Wykorzystywany jest za to podschemat In-
frastructure Visualizations, który poprzez przypisanie modelowanym elementom 
współrzędnych ekranowych oraz symboli umożliwia ich wizualizację na ekranie.

3.2. NEST

Przypadek NEST (ang. Network Statement) [6] umożliwia opis sieci kolejo-
wej i jej elementów pod kątem przeprowadzanych operacji. Pozwala na określenie 
wszystkich informacji niezbędnych do prowadzenia ruchu kolejowego, które wy-
kraczają poza standardowy plan schematyczny. NEST, podobnie jak SCTP, wy-
korzystuje jedynie schematy Common i Infrastructure, jednak występują różnice 
w zawartości poszczególnych elementów, a także w zalecanym poziomie szczegóło-
wości. Rekomendowane jest zastosowanie mezoskopowego lub makroskopowego 
poziomu opisu sieci kolejowej. Istotne są tu informacje na temat sieci trakcyjnej 
oraz współrzędne geograficzne opisywanych elementów, niezbędne jest także zdefi-
niowanie geometrii toru. Nie występuje jednak możliwość utworzenia wizualizacji 
infrastruktury. Również zestaw wymaganych elementów infrastruktury funkcjo-
nalnej jest inny niż w pierwszym opisywanym przypadku użycia – większy nacisk 
położony jest na elementy związane z ograniczeniami ruchu i prędkości oraz pa-
rametrami toru. NEST nie zawiera żadnych informacji ze schematu Interlocking.

3.3. RSIM

Przypadek RSIM (ang. Routes for Timetable Simulation) [7] służy do opisu 
zależności między urządzeniami srk, pozwala także na definiowanie przebiegów. 
RSIM wykorzystuje schematy Infrastructure oraz Interlocking. Skupia się na mi-
kroskopowym opisie topologii sieci kolejowej, nie uwzględnia jednak geometrii 
toru, ani nie pozwala na wizualizację infrastruktury. Podczas modelowania wyko-
rzystywane są jedynie elementy infrastruktury funkcjonalnej oddziałujące na ruch 
kolejowy lub bezpośrednio go kontrolujące. Za pomocą schematu Inerlocking 
możliwe jest sprecyzowanie parametrów działania urządzeń srk oraz zachodzących 
między nimi relacji. Duży nacisk położony jest także na opis realizowanych prze-
biegów wraz z ich uzależnieniem od stanu urządzeń.

3.4. Porównanie

Poniżej przedstawiono porównanie trzech wybranych przypadków użycia do-
stępnych w wersji RailML 3.1. Zestawienie zawiera szczegółowe informacje na 
temat wykorzystywanych schematów, podschematów oraz elementów.
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Tabela 1. Schematy
SCTP NEST RSIM

Infrastructure
(infarstruktura)

wymagane wymagane wymagane

Interlocking
(urządzenia	zależnościowe)

brak brak wymagane

Common
(różne)

wymagane wymagane brak

Tab. 2 Podschematy wchodzące w skład schematu Infrastructure
SCTP NEST RSIM

Topology 
(topologia)

wymagane wymagane wymagane

Geometry 
(geometria)

brak wymagane brak

Functional	Infrastructure 
(infrastruktura	funkcjonalna)

wymagane wymagane wymagane

Infrastructure	Visualizations 
(wizualizacje	infrastruktury)

wymagane brak brak

Infrastructure	States 
(stany	infrastruktury)

opcjonalne opcjonalne brak

Tab. 3 Elementy wchodzące w skład podschematu Functional Infrastructure
SCTP NEST RSIM

Balisy opcjonalne brak opcjonalne
Granice opcjonalne wymagane wymagane
Sieć	trakcyjna brak wymagane brak
Kozły	oporowe wymagane brak wymagane
Skrzyżowania wymagane brak wymagane
Wykolejnice brak brak wymagane
Przejazdy	kolejowo-drogowe wymagane opcjonalne wymagane
Linie wymagane wymagane opcjonalne
Skrajnia	ładunkowa opcjonalne wymagane brak
Punkty	operacyjne wymagane wymagane wymagane
Przejazdy	nadziemne wymagane wymagane brak
Przejazdy	podziemne wymagane wymagane brak
Perony wymagane wymagane brak
Ograniczenia	ruchu brak wymagane brak
Odcinki	serwisowe wymagane wymagane brak
Sygnalizatory wymagane brak wymagane
Rozjazdy wymagane brak wymagane
Prędkości brak wymagane wymagane
Tory wymagane wymagane wymagane
Szerokość	toru brak wymagane brak
Urządzenia	kontroli	niezajętości wymagane opcjonalne wymagane
Urządzenia	systemu	automatycznego	
ograniczania	prędkości

brak brak opcjonalne

Łączność	radiowa brak wymagane brak
Ograniczenia	wagowe brak wymagane brak
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4. RaIL-AiD

4.1. Możliwości programu

Program RaIL-AiD (ang. Railway Infrastructure and Layout Aided Designer) 
za pomocą prostego interfejsu graficznego (rys. 2) umożliwia tworzenie i edycję 
złożonych modeli układów torowych. Dzięki zautomatyzowanej opcji rysowania 
dodawanie nowych odcinków torów jest intuicyjne. Oprogramowanie automa-
tycznie w odpowiednich miejscach dodaje rozjazdy i kończące tor kozły oporowe, 
a także pilnuje zachowania właściwych odległości między nimi. Funkcja naprowa-
dzania sprawia, że rysowana sieć topologii jest spójna, a wszystkie tory umiejsco-
wione są pod odpowiednim kątem.

Liczne opcje RaIL-AiD pozwalają na dodanie wszystkich niezbędnych elemen-
tów infrastruktury funkcjonalnej, takich jak sygnalizacja lub urządzenia kontroli 
niezajętości, oraz określenie ich parametrów. Również podczas umiejscawiania na 
planie tych elementów oprogramowanie sugeruje najodpowiedniejsze położenie. 
Definiując elementy i ich parametry użytkownik ma do dyspozycji głównie opcje 
znane z RailML. RaIL-AiD pozwala także na utworzenie liniowych systemów po-
zycjonowania i określanie położenia elementów w odniesieniu do kilometrażu linii 
kolejowej. Nie istnieje jednak możliwość określania współrzędnych geometrycz-
nych elementów. Można również zauważyć, że przypisywane wartości położenia 
mają jedynie charakter informacyjny i w żaden sposób nie korespondują z wyglą-
dem planu schematycznego. Zmiana lokalizacji elementu nie wpływa na umiejsco-
wienie tego elementu na planie.

Rys. 2 Interfejs programu RaIL-AiD z przykładowym modelem posterunku 
Źródło: opracowanie własne

RaIL-AiD, poza tworzeniem sieci kolejowej na poziomie mikroskopowym, 
umożliwia także dodawanie „obszarów Makro” takich jak posterunki ruchu lub 
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łączące je linie kolejowe oraz przypisywanie im wcześniej utworzonych elementów 
mikroskopowych. Funkcja ta pozwala na budowanie złożonych modeli o dwóch 
różnych poziomach szczegółowości.

4.2. Zastosowania praktyczne przy tworzeniu modelu RailML

Dzięki możliwości eksportu gotowego modelu do formatu RailML, program 
RaIL-AiD może znacznie ułatwić tworzenie modeli infrastruktury kolejowej w tym 
standardzie. Jednakże, mimo dużych możliwości, RaIL-AiD, zwłaszcza w wersji 
demonstracyjnej, posiada pewne ograniczenia i wyeksportowane pliki nie zawsze 
zawierają wszystkie elementy niezbędne do stworzenia kompletnego modelu Ra-
ilML.

Pierwszym ograniczeniem jest brak możliwości bezpośredniej edycji elementów 
topologii za pomocą interfejsu RaIL-AiD. Podczas modelowania topologii kluczo-
we jest przypisanie elementom sieciowym odpowiedniego położenia, a także nada-
nie im odpowiednich nazw. Interfejs RaIL-AiD nie udostępnia żadnej z tych opcji 
– nazwy elementów sieciowych przypisywane są automatycznie, bez możliwości 
edycji, a ich położenie można zadeklarować jedynie pośrednio, jeśli pokrywa się 
z położeniem elementów infrastruktury funkcjonalnej. Niedogodności te jednak 
nie zmieniają faktu, że wykorzystywanie edytora znacznie skraca czas potrzebny 
na zadeklarowanie elementów topologii i zachodzących między nimi relacji.

Kolejnym ograniczeniem aktualnej wersji RaIL-AiD jest brak możliwości zre-
zygnowania z niewykorzystywanych elementów. Tworzenie kodu RailML daje 
użytkownikowi dużą dowolność przy wyborze odpowiednich elementów i atry-
butów, natomiast edytor RaIL-AiD posiada stałą bazę opcji i nie zawsze umoż-
liwia rezygnację ze zbędnego w danym modelu elementu. Dla wielu elementów 
infrastruktury funkcjonalnej dostępne parametry pochodzą zarówno ze schematu 
Infrastructure, jak i Interlocking, co nie sprawdza się, gdy model ma w założeniu 
wykorzystywać tylko jeden schemat. Często niemożliwe jest także usunięcie obiek-
tów automatycznie umieszczanych na planie schematycznym, takich jak rozjazdy 
wstawiane w miejscach połączenia elementów sieciowych lub kozły oporowe na 
ich końcach.

Ponadto, mimo że RaIL-AiD posiada bardzo szeroki wybór elementów infra-
struktury możliwych do rozmieszczenia na planie schematycznym, nie wszystkie 
są zgodne ze standardem RailML i w efekcie nie jest możliwe ich wyeksportowanie. 
Przykład stanowią niektóre typy sygnalizatorów. Ta niekompatybilność znacznie 
utrudnia tworzenie kompletnych modeli jedynie przy pomocy edytora RaIL-AiD.

5. Podsumowanie

Język RailML umożliwia tworzenie złożonych cyfrowych modeli sieci kolejo-
wych. Dzięki swojej budowie zapewnia dużą dowolność w wyborze wykorzystywa-
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nych elementów i pozwala na dostosowanie wyglądu modelu do indywidualnych 
potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja RailML pozwala na szczegółowe odwzo-
rowanie infrastruktury kolejowej i systemów zależnościowych, a planowane ak-
tualizacje wprowadzą możliwość opisu taboru kolejowego i modelowanie rozkła-
dów jazdy. Opracowane przypadki użycia zapewniają możliwość wyboru, jakiego 
aspektu sieci ma dotyczyć model oraz przedstawiają schematy i elementy niezbęd-
ne do jego zrealizowania. Narzędziem ułatwiającym tworzenie skomplikowanych 
układów jest oprogramowanie RaIL-AiD. Pozwala ono na tworzenie i edycję planu 
schematycznego za pomocą interfejsu graficznego oraz eksport gotowego modelu 
do formatu RailML. Liczne funkcje RaIL-AiD znacząco ułatwiają modelowanie, 
jednakże program posiada też pewne ograniczenia narzucające użytkownikowi 
konkretny wygląd modelu i uniemożliwiające pełne wykorzystanie zalet RailML. 
Program jest jednak nieustannie rozwijany i kolejne wersje mogą przynieść rozwią-
zanie wyżej wymienionych problemów.

Badania były finansowane ze środków Politechniki Warszawskiej w ramach Programu 
Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)
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PARAMETRY GEOMETRYCZNE I KINEMATYCZNE 
WYBRANYCH ROZJAZDÓW STOSOWANYCH NA 

LINIACH DUŻYCH PRĘDKOŚCI1

Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystykę rozjazdów dużych prędkości. Opi-
sano zagadnienia geometryczne i kinematyczne związane z połączeniami torów na liniach dużych 
prędkości. Na podstawie dostępnej wiedzy opracowano zestawienie rozjazdów obecnie stosowanych 
oraz planowanych do zastosowania na nowych liniach dużych prędkości w Polsce.

Słowa kluczowe: rozjazd kolejowy, kolej dużych prędkości, układy geometryczne torów

1. Wprowadzenie

Budowa i modernizacja linii kolejowych wiąże się z wprowadzaniem wyższych 
parametrów eksploatacyjnych, co często wymaga zastosowania nowoczesnych ma-
teriałów i urządzeń. Na polskiej sieci kolejowej prędkość maksymalna pociągów 
pasażerskich systematycznie rośnie. Od kilku lat na linii CMK, a od roku również 
na linii nr 7, pociągi poruszają się z prędkością maksymalną 200 km/h.

Planowanie linii dużych prędkości skłania do zastosowania rozjazdów umożli-
wiających przejazd na kierunku zwrotnym z prędkością 100, 130, 160, czy nawet 
230 km/h. Nawierzchnia torowa stosowana dla prędkości 160 km/h zazwyczaj 
różni się jedynie parametrami geometrycznymi od tej, którą stosuje się przy pręd-
kości 300 km/h. W przypadku rozjazdów dużych prędkości parametry geome-
tryczne oraz konstrukcyjne stanowią już poważne wyzwanie dla projektantów, 
producentów i wykonawców robót.

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Stencel	G.:	80%,	Martinčević	I.:	10%,	Gibek	A.:	10%
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2. Rozjazdy do dużych prędkości na polskiej sieci kolejowej

W Polsce pierwsze rozjazdy dużych prędkości zostały zabudowane ponad 20 lat 
temu na stacji Psary na linii CMK. Są to rozjazdy zwyczajne z ruchomym dziobem 
krzyżownicy 60E1-500-1:12 oraz 60E1-1200-1:18,5. Rozjazdy zostały dopusz-
czone do prędkości 200 km/h [1].

Od tego czasu na pozostałych stacjach linii CMK zostały zabudowane również 
nowocześniejsze konstrukcje rozjazdów z ruchomym dziobem. Trzeba tu wymienić 
rozjazdy przeznaczone do dużych prędkości, produkcji koncernów zagranicznych, 
czyli voestalpine i Vossloh Cogifer, a także krajowych, czyli Track Tec KolTram 
oraz KZN Bieżanów. Wszystkie z nich miały promień łuku 500 lub 1200 m i zo-
stały dopuszczone do prędkości maksymalnej 250 km/h.

`
Fot. 1. Rozjazd 60E1-500-1:12 z ruchomym dziobem i sprzężeniem hydraulicznym na stacji Psary 

Źródło: fotografia A. Dąbrowski

W międzyczasie wdrożono również produkcję rozjazdów przeznaczonych do 
prędkości 200 km/h ze stałym dziobem krzyżownicy. Są to rozjazdy zwyczajne 
60E1-500-1:12, 60E1-760-1:14, 60E1-1200-1:18,5 oraz 60E1-2500-1:26,5 
[7,8].
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Fot. 2. Rozjazd 60E1-2500-1:26,5 ze stałym dziobem i wielonapędowym sterowaniem zwrotnicy na 
stacji Grodzisk Mazowiecki 

Źródło: fotografia A. Gibek

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry konstrukcyjne rozjazdów 
dopuszczonych w Polsce.

Tabela 1. Podstawowe parametry konstrukcyjne
Rozjazdy Krzyżownica Sterowanie w zwrotnicy Sterowanie w krzyżownicy

60E1-2500-1:26,5 Dziób	stały Wielonapędowe -

60E1-1200-1:18,5

Dziób	stały
Wielonapędowe	lub	jeden	napęd	
ze	sprzężeniem	hydraulicznym	lub	
mechanicznym	jednocięgłowym

-

Dziób	ruchomy
Wielonapędowe	lub	jeden	napęd	
ze	sprzężeniem	hydraulicznym	lub	
mechanicznym	specjalnym

Wielonapędowe	lub	jeden	
napęd	ze	sprzężeniem	
hydraulicznym	lub	
mechanicznym	specjalnym

60E1-760-1:14 Dziób	stały
Wielonapędowe	lub	jeden	napęd	
ze	sprzężeniem	hydraulicznym	lub	
mechanicznym	specjalnym

-

60E1-500-1:12

Dziób	stały
Wielonapędowe	lub	jeden	napęd	
ze	sprzężeniem	hydraulicznym	lub	
mechanicznym	specjalnym

-

Dziób	ruchomy
Wielonapędowe	lub	jeden	napęd	
ze	sprzężeniem	hydraulicznym	lub	
mechanicznym	specjalnym

Jeden	napęd	ze	sprzężeniem	
lub	sterowanie	napędem	ze	
zwrotnicy	za	pośrednictwem	
sprzężenia	hydraulicznego
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Fot. 3. Krzyżownica z ruchomym dziobem rozjazdu 60E1-1200-1:18,5 sterowana napędem ze sprzęże-
niem mechanicznym na stacji Strzałki 

Źródło: fotografia A. Gibek

Fot. 4. Rozjazd 60E1-760-1:14 ze sprzężeniem hydraulicznym na stacji Pszczółki 
Źródło: fotografia G. Stencel
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3. Parametry geometryczne i kinematyczne

W tabeli 2 przedstawiono podstawowe parametry geometryczne i kinematycz-
ne rozjazdów zwyczajnych stosowanych na liniach kolejowych w Polsce. Zwiększe-
nie prędkości maksymalnej na kierunku zwrotnym w stosunku do obecnie stoso-
wanych konstrukcji wymaga zastosowania rozjazdów klotoidalnych.

Tabela 2. Parametry geometryczne i kinematyczne rozjazdów zwyczajnych

L.p.
Dopuszczalna 

prędkość na torze 
zwrotnym [km/h]

Promień łuku 
rozjazdu  

[m]

Skos rozjazdu 
[-]

Niedomiar 
przechyłki [mm]

Nagła zmiana 
niedomiaru 

przechyłki*) [mm]
1 60 500 1:12 85 85
2 80 760 1:14 99,3 99,3
3 100 1200 1:18.5 98,3 98,3
4 130 2500 1:26.5 80 80

*)	Wartość	identyczna	zarówno	na	początku,	jak	i	na	końcu	rozjazdu.

Rozjazdy klotoidalne od wielu lat są stosowane na liniach dużych prędkości 
[2,3,4,5]. Przykładowo we Francji do dziś stosuje rozjazdy klotoidalne o promie-
niu 3550 m, które umożliwiają zaprojektowanie połączenie torów z międzytorzem 
o wartości nawet 4,30 m. Obecnie szerokość międzytorza na liniach dużych pręd-
kości nie powinna być mniejsza niż 4,5 m, więc wskazane jest stosowanie rozjaz-
dów o nieco „łagodniejszej” geometrii, zapewniające większą spokojność jazdy po 
torze zwrotnym. Oczywiście należy pamiętać, że w szczególnych przypadkach, 
przy projektowaniu układów geometrycznych torów, możliwe jest uzyskanie więk-
szej prędkości na torach rozjazdu poprzez jego łukowanie [2].

W standardach technicznych [6] oprócz rozjazdów zwyczajnych, zamieszczo-
no trzy rodzaje rozjazdów klotoidalnych, umożliwiających uzyskanie na kierunku 
zwrotnym prędkości 100, 160 oraz 230 km/h. Są to odpowiednio rozjazdy:

· Rz-3000/1500-1:22,2 o długości 92,25 m,
· Rz-10000/4000-1:36,9 o długości 151,45 m,
· Rz-17000/7300-1:50 o długości 207,4 m.
W tabeli 3 przedstawiono podstawowe parametry geometryczne i kinematycz-

ne rozjazdów klotoidalnych.

Tabela 3. Parametry geometryczne i kinematyczne rozjazdów klotoidalnych

L.p.
Dopuszczalna 

prędkość na torze 
zwrotnym [km/h]

Promienie 
łuków 

rozjazdu  
[m]

Skos rozjazdu 
[-]

Niedomiar 
przechyłki [mm]

Nagła zmiana 
niedomiaru 
przechyłki*) 

[mm]

1 100
3000

1:22,2
39,3 39,3

1500 78,7 -

2 160
10000

1:36,9
30,2 30,2

4000 75,5 -

3 230
17000

1:50
36,7 36,7

7300 85,5 -
*)	Podana	wartość	dotyczy	początku	rozjazdu.	W	końcowej	części	rozjazdów	klotoidalnych	występuje	
krzywa	przejściowa,	więc	na	końcu	rozjazdu	niedomiar	przechyłki	wynosi	0	mm	(patrz	rysunki	1-3).	
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Na rysunkach 1-3 przedstawiono połączenia torów z rozjazdami klotoidalny-
mi. Warto zauważyć, że połączenie torów rozjazdami Rz-17000/7300-1:50 ma 
długość ok. 500 m.

Rys. 1. Połączenie torów równoległych rozjazdami klotoidalnymi 17000/7300 [6]

Rys. 2. Połączenie torów równoległych rozjazdami klotoidalnymi 10000/4000 [6]
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Rys. 3. Połączenie torów równoległych rozjazdami klotoidalnymi 3000/1500 [6]

4. Podsumowanie

W ostatnich latach widoczny jest duży rozwój konstrukcji rozjazdów przezna-
czonych dla dużych prędkości. Największym wyzwaniem dla producentów, pro-
jektantów i wykonawców robót na najbliższe lata wydaje się być wdrożenie rozjaz-
dów klotoidalnych, dotychczas nie stosowanych na polskiej sieci kolejowej.
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INNOWACYJNA METODA 
TRANSPORTU I ROZŁADUNKU ROZJAZDÓW 

W BLOKACH METODĄ WZDŁUŻNĄ1

Streszczenie. Obecnie w Polsce jak i w Europie nie ma znanego rozwiązania pozwalają-
cego na zabudowę prefabrykowanego rozjazdu (w blokach) na linii jednotorowej, natomiast na 
liniach wielotorowych problemem jest uzyskanie zamknięć torowych. W artykule przedstawiono 
nową technologię wychodzącą naprzeciw aktualnie występującym problemom. Opisana technolo-
gia rozładunku wzdłużnego została porównana z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami. Prze-
prowadzono analizy czasu oraz ryzyka dla dwóch wybranych technologii. Uzasadniono potrzebę 
powstania nowej technologii, również wykazano jej znaczącą przewagę nad obecnie stosowanymi 
rozwiązaniami.

Słowa kluczowe: Innowacyjny wagon, innowacyjny rozładunek, rozjazd, rozjazd w blo-
kach, linie jednotorowe

1. Wprowadzenie

Obecnie w Polsce jak i w Europie nie ma znanego rozwiązania pozwalające-
go na zabudowę prefabrykowanego rozjazdu (w blokach) na linii jednotorowej. 
Natomiast na liniach wielotorowych powtarzającym się problemem jest uzyska-
nie zamknięć torowych, co często skutkuje koniecznością rezygnacji z metody za-
budowy rozjazdu prefabrykowanego - w blokach. Następstwem takich sytuacji 
jest konieczność zabudowy rozjazdu metodą ręczną, co w znaczący sposób obniża 
początkową jakość rozjazdu i wpływa na poziom bezpieczeństwa, stwarzając pro-
blemy z późniejszym utrzymaniem konstrukcji w należytym stanie technicznym. 
Dotyczy to zwłaszcza bardziej zaawansowanych technologicznie konstrukcji de-
dykowanych do prędkości 160, 200 czy 250 km/h, gdzie każde odstępstwo od 
założeń konstrukcyjnych generuje w szerokim zakresie problemy utrzymaniowo-
-eksploatacyjne. Zabudowa rozjazdu w blokach gwarantuje zachowanie jakości 
początkowej i parametrów rozjazdu na poziomie producenta.

Jak powszechnie wiadomo jakość początkowa przekłada się bezpośrednio na 
trwałość konstrukcji rozjazdowej – ilość i częstotliwość czynności eksploatacyj-

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Urbanek	M.:	50%,	Kozak	M.:	50%
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nych, liczbę potencjalnych awarii, niezawodność i żywotność całej konstrukcji oraz 
na bezpieczeństwo transportu[3].

Opracowanie technologii transportu i rozładunku rozjazdów w blokach meto-
dą wzdłużną, zgodnie z zapisami Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-
114 [1] stało się koniecznością. W ramach projektu POIR.01.01.01-00-0244/19 
pt. „Innowacyjna technologia transportu i rozładunku rozjazdów w blokach me-
todą wzdłużną” opracowano technologię, która wykorzystuje już istniejący system 
SWITCHER [2] uzupełniony o wagon z platformą płaską oraz suwnice bramowe 
z wózkiem transportowym.

2. Technologia transportu i rozładunku rozjazdów metodą wzdłużną

Rozjazd jest najbardziej złożonym elementem nawierzchni kolejowej. Jego 
skomplikowana konstrukcja wymaga dużej precyzji podczas zabudowy. Nawet 
bardzo niewielkie odchylenia od normy mogą skutkować jego niepoprawnym 
działaniem, czy powstaniem zbyt dużych odkształceń, co w skrajnych przypad-
kach może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej, a nawet katastrofy kolejowej. 
Zachowanie odpowiedniego rygoru tolerancji wymiarowych podczas montażu roz-
jazdu decyduje o jego dalszej trwałości i przydatności eksploatacyjnej. Obecnie na 
sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stosuje się kilka metod montażu rozjazdów. 
Wśród nich wyróżnić można następujące metody:

• montaż ręczny – bezpośrednio w miejscu zabudowy docelowej na wcześniej 
przygotowanej podsypce;

• montaż boczny – na przyległym do budowanego toru poboczu, następnie 
rozjazd nasuwany jest ręcznie lub mechanicznie w miejsce docelowe bądź 
przenoszony jest tam przy użyciu maszyn;

• metoda blokowa - prefabrykacja rozjazdu – montowany w wytwórni, na-
stępnie przewieziony w blokach na dedykowanych wagonach w miejsce 
wbudowania.

Przy zabudowie rozjazdu z użyciem metod montażu ręcznego lub bocznego ko-
nieczne jest użycie specjalnych maszyn, takich jak: koparki dwudrogowe, dźwigi 
kolejowe, układarki czy suwnice bramowe. Najprostsze z tych maszyn – koparki, 
małe dźwigi typu EDK– są bardzo popularnymi maszynami, a co za tym idzie 
nie ma problemu z ich dostępnością, cechuje je niemal nieograniczony dostęp do 
miejsca robót, ponadto szeroki zakres produkowanego osprzętu umożliwia ich za-
stosowanie w robotach ziemnych, demontażowo-montażowych oraz typowo toro-
wych. Inna maszyną wykorzystywaną do zabudowy rozjazdów są dźwigi kolejowe, 
dostępność tych urządzeń w Polsce jest utrudniona, obecnie jest tylko kilka sztuk, 
BTW Wrocław – 1 szt. dźwig typu ciężkiego Gottwald, Track-Tec – 1 szt. dźwig 
średniego udźwigu Gottwald, Strabag - 2 szt. dźwig typu ciężkiego Kirov – na 
chwile obecną obsługujące cały rejon Europy, nie stacjonują w Polsce. Jednakże 
dużą wadą tego typu rozwiązania jest ryzyko ich niewłaściwego (nieprecyzyjne-
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go) użycia, niewłaściwe podnoszenie i transport elementów rozjazdu może spo-
wodować duże naprężenia i deformacje, co z kolei skutkuje szybszą degradacją 
eksploatowanego rozjazdu. Urządzenia te charakteryzują się również ograniczo-
nym udźwigiem, co w znacznym stopniu ogranicza możliwość ich użycia, szcze-
gólnie przy budowie dużych rozjazdów. Układarki natomiast cechuje bardzo duża 
precyzja umożliwiona poprzez dogodną manipulację elementami rozjazdowymi 
dzięki uchwyceniu elementów rozjazdu za pomocą specjalnych zawiasów na bel-
kach, a następnie zdalnemu sterowaniu nimi. Jednakże wadą tej maszyny jest jej 
wysoki koszt w stosunku do koparek czy dźwigów oraz konieczność zapewnienia 
dodatkowego transportu. Suwnice bramowe umożliwiają wymianę rozjazdu z uży-
ciem toru pomocniczego i wózków metodą kroczącą. Maszyny te pozwalają na 
montaż rozjazdów o dużych promieniach, a zatem i długościach (długość rozjazdu 
R=1200m ok. 65 metrów) na liniach kolejowych dużych prędkości. Wadą tego 
rozwiązania jest natomiast konieczność dodatkowego wykorzystania koparek (lub 
dźwigów) w celu rozładunku i załadunku prefabrykowanych bloków rozjazdów. 
Ponadto bloki rozjazdów muszą być transportowane na specjalistycznych wago-
nach (Polski wymóg na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Instrukcja Id-114 
[1]) w osobnym transporcie lub montowane bezpośrednio w miejscu budowy.

Rozjazd przygotowany do zabudowy blokowej składa się z trzech modułów: 
zwrotnica, szyny łączące, krzyżownica z urządzeniami kierownic, a w przypadku 
krzyżownicy z ruchomym dziobem z szynami tocznymi.

Rys. 1. Podział rozjazdu kolejowego na bloki - schemat 
Źródło: opracowanie własne

Obiekty o wskazanych na rys. 1. parametrach wymagają nie tylko specjali-
stycznych wagonów ale systemu rozładunku oraz transportu po placu budowy do 
miejsca wbudowania.

Połączenie wagonów typu Switcher z suwnicą bramową umożliwia zabudowę 
rozjazdów zarówno na liniach jednotorowych, jak również na liniach wielotoro-
wych bez konieczności zamykania toru przyległego. Takie połączenie dwóch ma-
szyn stanowić będzie innowacyjną metodę zabudowy rozjazdów prefabrykowa-
nych bez konieczności użycia jakiegokolwiek innego sprzętu na każdym typie linii 
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kolejowej. Rozwiązanie to uzupełni braki w zakresie możliwości zastosowania tej 
metody przy budowie rozjazdów kolejowych.

System logistyczny dedykowany do transportu rozjazdów kolejowych autor-
stwa KZN Bieżanów gwarantuje wysoką jakość początkową zabudowywanych 
konstrukcji rozjazdowych. System zabezpiecza bloki rozjazdów przed odkształce-
niami i uszkodzeniami na etapie załadunku w zakładzie produkcyjnym, transpor-
tu i rozładunku w miejscu zabudowy. Bazą systemu są specjalnie zaprojektowane 
i zbudowane wagony-platformy zintegrowane z bezpiecznym i precyzyjnym syste-
mem dźwigowym oraz modułami mocowania i usztywnienia w trakcie transportu 
i przenoszenia.

Innowacyjny system logistyki rozjazdów (transport i rozładunek) składa się 
z czterech zasadniczych modułów.

• Pierwszy z nich, to już istniejący system do transportu bloków- wagony 
specjalne z uchylnymi platformami, SWITCHER;

• Drugi moduł, to bramownice - suwnice bramowe;
• Trzeci, to wózki transportowe (dwudrogowe oraz kolejowy) wraz z kratow-

nicą – tworzący moduł transportowy;
• Ostatni z modułów stanowi specjalistyczny wagon będący platformą płaską 

do transportu systemu lub bloków rozjazdowych (z zachowaniem skrajni 
kolejowej).

Rys. 2. Schemat systemu dla innowacyjnej metody transportu i rozładunku rozjazdów w blokach

Na rysunkach 2 do 7 przedstawiono elementy składowe systemu. Na rys. 2. 
przedstawiono suwnice bramowe, pracują one w parze, podnoszą i rozładują części 
rozjazdowe o wadze do 40 ton. Elementy systemu – bramownice- na czas trans-
portu, składają się do wymiarów pozwalających zachować skrajnię kolejową i dro-
gową. Nogi bramownic służące do kroczenia posiadają również zakończenia (mogą 
to być dodatkowe elementy) zapobiegająca zapadaniu się w podłoże.
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Rys. 3. Elementy składowe suwnicy bramowej

Wózki transportowe wchodzące w skład systemu występują w dwóch typach: 
dwudrogowy oraz kolejowy.

Rys. 4. Wózek dwudrogowy 

Rys. 5. Wózek kolejowy
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System modułowych kratownic umożliwia tworzenie modułów transporto-
wych w zależności od potrzeb. Poszczególne moduły łączą się ze sobą, pozwalając 
na transport bloków o różnych gabarytach. Możliwy jest zatem transport wszyst-
kich bloków rozjazdowych jednocześnie na module transportowym dla rozjazdów 
o promieniach maksymalnie R=500 m.

Rys 6. Schematy połączenia modułów kratownic wraz z podaniem maksymalnej ładowności oraz dłu-
gości transportowanych elementów

Ostatnim elementem systemu jest wagon z platformą płaską – SWITCHER 
FLAT (rys. 7).

Rys 7. Wagon z platformą płaską
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Jego konstrukcja pozwala na możliwości przewozu ładunku o wymiarach 
27,5 m x 4,0 m x 3,3 m [dł. x szer. x wys.] oraz o masie 35 Mg.

Technologie transportu i rozładunku rozjazdów w blokach innowacyjną meto-
dą wzdłużną można opisać poprzez następujące czynności:

 1. Przyjazd składu wagonów typu Switcher na miejsce zabudowy.
 2. Bramownice rozładowują się ze Switchera i rozładowywany jest wózek 

transportowy.
 3. Wagon typu Switcher z blokiem rozjazdowym wjeżdża pod bramownice, 

unoszony jest blok, po czym Switcher odjeżdża (cofa się).
 4. Pod bramownice trzymające blok wjeżdża wózek transportowy.
 5. Na wózek załadowywany jest blok rozjazdu i bramownice.
 6. Wózek jedzie do miejsca zabudowy, zestaw wyposażony w gąsienice zjeżdża 

z toru w miejsce rozładunku i zabudowy bloku.
 7. Bramownice rozładowują się z wózka i podnoszą blok rozjazdu.
 8. Wózek transportowy odjeżdża i bramownice układają blok na miejscu.
 9. Wózek transportowy wjeżdża pod bramownice, następuje załadunek bra-

mownic i jazda w kierunku wagonu Switcher.
10. Bramownice rozładowują się, wózek odjeżdża i wjeżdża kolejny wagon 

Switcher.
11. Bramownice unoszą blok, wagon Switcher odjeżdża i wjeżdża wózek 

transportowy.
12. Następnie kolejno wykonywane są poszczególne operacje od pkt. 5, aż do 

zabudowania wszystkich bloków rozjazdu.

3. Weryfikacja metody rozładunku wzdłużnego

Logistyka transportowa wymiany rozjazdu kolejowego jest skomplikowanym 
procesem, na który składa się wiele czynności począwszy od produkcji, poprzez 
montaż, kontrolę jakości, transport, a skończywszy na montażu i końcowym 
ułożeniu w miejscu eksploatacji. Zmiana sposobu rozładunku bloków rozjazdu 
pomiędzy rozładunkiem bocznym a wzdłużnym, istotnie wpływa tylko na część 
z tych czynności procesu logistyki.

Analizą nie zostały objęte czynności związane z produkcją, montażem u pro-
ducenta oraz z kwestiami organizacyjno-prawnymi, związanymi z pozyskaniem 
zamknięć torowych. Pozostałe założenia analizy obejmują:

1. Rozjazd zmontowany miejscu eksploatacji powinien posiadać parametry ta-
kie jak podczas odbioru przez komisarza u producenta.

2. Transport rozjazdu kolejowego jest realizowany w trzech blokach: zwrotni-
ca (blok pierwszy), szyny łączące (blok drugi) oraz krzyżownica z urządze-
niami kierownic (blok trzeci).

3. Transport i rozładunek bloków rozjazdu musi przebiegać możliwie jak naj-
krócej oraz z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi i ładunków.
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4. Analizie podlega rozjazd kolejowy Rz 60E1-500-1:12 (podkład - strunobe-
ton).

Potencjalnie transport bloków rozjazdu może być zrealizowany w dwóch wa-
riantach:

• Z wykorzystaniem transportu kolejowego, wagony specjalistyczne i dźwig 
kolejowy - Wariant W1;

• Z wykorzystaniem transportu kolejowego, wagony specjalistyczne i system 
bramownic Wariant W2.

Tabela 1. Czasy czynności dla W1 
Wariant 1  SWITCHER + dźwig kolejowy

Część procesu NUMER 
CZYNNOŚCI Czynność

Czas w minutach
min max pomierzony

przygotowanie 
sprzętu 1.0 przygotowanie trawersu 60 90 60

PIERWSZY BLOK

rozpoczęcie	
rozładunku	
bloków	

rozjazdowych	
-pierwszy	blok

1.1 manewr	składem	-	ostatni	wagon	przed	
dźwigiem	 20 45 30

1.2 chwycenie	bloku	za	pomocą	trawersu 15 30 15

1.3

rozłożenie	łap	stabilizujących	dźwigu,	
obrót	dźwigu	z	blokiem	o	180	st.,	
zwinięcie	łap	stabilizacyjnych	i	przejazd	
dźwigu	z	blokiem	do	miejsca	zabudowy	

20 45 30

zabudowa	
pierwszego	

bloku

1.4 rozstawienie	łap	stabilizacyjnych	 10 20 10

1.5 wysunięcie	bloku	przed	dźwig,	położenie	
bloku	 20 30 20

1.6
złożenie	łap	stabilizujących,	obrót	dźwigu	
o	180	st,	powrót	dźwigu	w	kierunku	
składu

15 30 25

manewr	
techniczny 1.7

skład	z	blokami	rozjazdowymi	wykonuje	
przejazd	na	odległość	ok.	7	km	na	
stację	z	torem	odstawczym,	celem	
odpięcia	ostatniego	pustego	wagonu	i	
zrobienia	dostępu	do	kolejnego	wagonu	z	
załadowanym	kolejnym	blokiem	

30 60 45

DRUGI BLOK

rozpoczęcie	
rozładunku	
bloków	

rozjazdowych	-	
drugi	blok

2.1 manewr	składem	-	ostatni	wagon	przed	
dźwigiem	 20 45 30

2.2 chwycenie	bloku	za	pomocą	trawersu 15 30 15

2.3

rozłożenie	łap	stabilizujących	dźwigu,	
obrót	dźwigu	z	blokiem	o	180	st.,	
zwinięcie	łap	stabilizacyjnych	i	przejazd	
dźwigu	z	blokiem	do	miejsca	zabudowy	

20 45 30

zabudowa	
drugiego	bloku

2.4 rozstawienie	łap	stabilizacyjnych	 10 20 10

2.5 wysunięcie	bloku	przed	dźwig,	położenie	
bloku	 20 30 20

2.6
złożenie	łap	stabilizujących,	obrót	dźwigu	
o	180	st,	powrót	dźwigu	w	kierunku	
składu

15 30 25
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manewr	
techniczny 2.7

skład	z	blokami	rozjazdowymi	wykonuje	
przejazd	na	odległość	ok.	7	km	na	
stację	z	torem	odstawczym,	celem	
odpięcia	ostatniego	pustego	wagonu	i	
zrobienia	dostępu	do	kolejnego	wagonu	z	
załadowanym	kolejnym	blokiem	

30 60 45

TRZECI BLOK

rozpoczęcie	
rozładunku	
bloków	

rozjazdowych	-	
trzeci blok

3.1 manewr	składem	-	ostatni	wagon	przed	
dźwigiem	 20 45 30

3.2 chwycenie	bloku	za	pomocą	trawersu 15 30 15

3.3

rozłożenie	łap	stabilizujących	dźwigu,	
obrót	dźwigu	z	blokiem	o	180	st.,	
zwinięcie	łap	stabilizacyjnych	i	przejazd	
dźwigu	z	blokiem	do	miejsca	zabudowy	

20 45 30

zabudowa	
trzeciego	bloku

3.4 rozstawienie	łap	stabilizacyjnych	 10 20 10

3.5 wysunięcie	bloku	przed	dźwig,	położenie	
bloku	 20 30 20

3.6
złożenie	łap	stabilizujących,	obrót	dźwigu	
o	180	st,	powrót	dźwigu	w	kierunku	
składu

15 30 25

manewr	
techniczny 3.7

Powrót	składu	z	dźwigiem	na	stację	
z	torem	odstawczym	i	pozostawienie	
dźwigu

30 55 40

przygotowanie 
sprzętu 4.0 złożenie trawersu 60 90 60

Źródło: opracowanie własne

W wyniku przeprowadzonej analiz policzono, iż czas trwania wszystkich czyn-
ności w wariancie 1 wynosi 640 minut.

Dla określonych w analizowanym wariancie 23. czynności, dla wszystkich 
wskazano w ankiecie istnienie ryzyka wydłużenia czynności. Pośród 6 czynników, 
jakie mogą mieć wpływ na czas trwania czynności wskazano:

• trudny teren/nieodpowiednio przygotowany (43% czynności jest obciążo-
nych tym czynnikiem),

• prędkość przejazdu zależna od stanu torowiska (30% czynności jest obcią-
żonych tym czynnikiem),

• warunki na bocznicy m.in. dostępności, ilości i długości torów manewro-
wych (22% czynności jest obciążonych tym czynnikiem),

• zapięcie bloku w złych miejscach - problem z ustaleniem środka ciężkości 
(13% czynności jest obciążonych tym czynnikiem),

• zostawienie zbyt małego odstępu między platformami i konieczność dodat-
kowych manewrów (13% czynności jest obciążonych tym czynnikiem),

• niekorzystne warunki atmosferyczne (9% czynności jest obciążonych tym 
czynnikiem).
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Tabela 2. Czasy czynności dla W2 
Wariant 2  SWITCHER + Baramownice

Część procesu NUMER 
CZYNNOŚCI

Czynność Czas w minutach
min max pomierzony

przygotowanie sprzętu 1.0 przygotowanie trawersu 60 90 60
PIERWSZY BLOK

rozpoczęcie	
rozładunku	
bloków	

rozjazdowych	
-pierwszy	blok

1.1 manewr	składem	pod	
rozłożone	bramownice 5 5 5

1.2 chwycenie	bloku	za	pomocą	
specjalnych	chwytaków 10 30 10

1.3

wyjazd	składu	z	pod	
bramownic,	podstawienie	
wózków	transportowych	i	
przejazd	w	miejsce	zabudowy	
pierwszego	bloku

20 30 20

zabudowa	
pierwszego	

bloku

1.4
wjazd	specjalistycznym	
wózkiem	transportowym	w	
miejsce	zabudowy	

10 20 10

1.5

pozostawienie	bramownic	
z	blokiem,	wyjazd	wózka	
transportowego,	położenie	
bloku	

10 15 10

1.6

postawienie	bramownic,	
wjazd	wózka	transportowego,	
ułożenie	bramownic	na	
wózku,	wyjazd	w	kierunku	
składu

10 15 10

manewr	
techniczny 1.7 Rozłożenie	bramownic	pod	

wjazd	składu 10 15 10

DRUGI BLOK

rozpoczęcie	
rozładunku	
bloków	

rozjazdowych	-	
drugi	blok

2.1 manewr	składem	pod	
rozłożone	bramownice 5 5 5

2.2 chwycenie	bloku	za	pomocą	
specjalnych	chwytaków 10 30 10

2.3

wyjazd	składu	z	pod	
bramownic,	podstawienie	
wózków	transportowych	i	
przejazd	w	miejsce	zabudowy	
drugiego	bloku

20 30 20

zabudowa	
drugiego	bloku

2.4
wjazd	specjalistycznym	
wózkiem	transportowym	w	
miejsce	zabudowy	

10 20 10

2.5

pozostawienie	bramownic	
z	blokiem,	wyjazd	wózka	
transportowego,	położenie	
bloku	

10 15 10

2.6

postawienie	bramownic,	
wjazd	wózka	transportowego,	
ułożenie	bramownic	na	
wózku,	wyjazd	w	kierunku	
składu

10 15 10

manewr	
techniczny 2.7 Rozłożenie	bramownic	pod	

wjazd	składu 10 15 10
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TRZECI BLOK

rozpoczęcie	
rozładunku	
bloków	

rozjazdowych	-	
trzeci blok

3.1 manewr	składem	pod	
rozłożone	bramownice 5 5 5

3.2 chwycenie	bloku	za	pomocą	
specjalnych	chwytaków 10 30 10

3.3

wyjazd	składu	z	pod	
bramownic,	podstawienie	
wózków	transportowych	i	
przejazd	w	miejsce	zabudowy	
trzeciego	bloku

20 30 20

zabudowa	
trzeciego	bloku

3.4
wjazd	specjalistycznym	
wózkiem	transportowym	w	
miejsce	zabudowy	

10 20 10

3.5

pozostawienie	bramownic	
z	blokiem,	wyjazd	wózka	
transportowego,	położenie	
bloku	

10 15 10

3.6

postawienie	bramownic,	
wjazd	wózka	transportowego,	
ułożenie	bramownic	na	
wózku,	wyjazd	w	kierunku	
składu

10 15 10

 
przygotowanie 
sprzętu 4.0 złożenie trawersu 60 90 60

Źródło: opracowanie własne

W wyniku przeprowadzonej analizy policzono, że czas trwania wszystkich 
czynności w wariancie 2 wynosi 335 minut.

Dla określonych w analizowanym wariancie 22. czynności, dla 19. wskazano 
w ankiecie istnienie ryzyka wydłużenia czynności (to stanowi 86% czynności). Po-
śród 4. czynników, jakie mogą mieć wpływ na czas trwania czynności wskazano:

• trudny teren/nieodpowiednio przygotowany (50% czynności jest obciążo-
nych tym czynnikiem),

• prędkość przejazdu zależna od stanu torowiska (27% czynności jest obcią-
żonych tym czynnikiem),

• złe ustawienie bramownic (14% czynności jest obciążonych tym czynni-
kiem),

• inne czynniki nie zdefiniowane (9% czynności jest obciążonych).
W celu przeprowadzenia analizy ryzyka uszkodzenia rozjazdu podczas rozła-

dunku w trakcie badań ankietowych poproszono ekspertów o ocenę ryzyka uszko-
dzenia w trakcie każdej ze wskazanych czynności. Dla celów porównawczych obu 
wariantów, czynności zostały pogrupowane, a oceny ryzyka zostały przypisane 
jako wartości średnie dla poszczególnych grup czynności. Zestawienie ocen ryzyka 
znajduje się w tabeli 3.
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Tabela 3. Oceny ryzyka uszkodzenia rozjazdu podczas rozładunku 

Część procesu
NUMER CZYNNOŚCI średnia	

ocen
średnia	
ocen

W1 W2 W1 W2

przygotowanie	sprzętu	 1.0,	4.0 1.0,	4.0 1 1

rozpoczęcie	rozładunku	bloków	rozjazdowych	
-pierwszy,	drugi,	trzeci	blok 1.1-1-3 1.1-1.3 3 2,3

zabudowa	pierwszego	bloku,	drugiego	i	trzeciego	
bloku 1.4-1.6 1.4-1.6 1,7 2,0

manewry	techniczne 1.7,	2.7,3.7 1.7,	2.7 1 1

średnio 1,67 1,58

Źródło: opracowanie własne

Ryzyko jest iloczynem prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zda-
rzenia (określonego w skali 1-5 – tabela 9) i wielkości strat (skutku). Założono, 
że na każdym z etapów może wystąpić skutek niepożądany o takiej samej sile 
możliwych strat (S=1). Stąd finalna ocena ryzyka została sporządzona w oparciu 
o uśredniony wynik oceny ryzyka.

Tabela 4. Opis skali prawdopodobieństwa uszkodzenia rozjazdu podczas wykonywania rozładunku 

Skala Prawdopodobieństwo
1 Bardzo	rzadkie
2 Rzadkie
3 Średnie
4 Duże	
5 Bardzo	prawdopodobne

Źródło: opracowanie własne

Z analizy wynika, że zarówno w wariancie W1 jak i W2 ryzyko uszkodzenia 
rozjazdu w procesie rozładunkowym jest niewielkie, przy czym jest nieco większe 
(średnie) w wariancie W1 niż w W2 (rzadkie) na etapie rozpoczęcia rozładunku 
bloków rozjazdowych dla każdego z trzech bloków.

Lista kryteriów, na podstawie której została dokonana analiza została przed-
stawiona w tab. 5. Określono najważniejsze parametry procesów, które mają zna-
czenie z punktu widzenia procesu technologicznego oraz możliwości eksploatacji 
nowoczesnej technologii w prowadzonych pracach budowlanych.

W trakcie analiz poszczególnym kryteriom zostały przyznane wartości – w spo-
sób ilościowy (tam gdzie to możliwe np. czas w minutach) lub jakościowy (opis np. 
bardzo wysoka/wysoka).
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Tabela 5. Kryteria oceny wariantów W1 i W2 

Kryterium W1
opis/wartość parametru

W2
opis/wartość parametru

Liczba	czynności	 23 22
Czas	dyrektywny	[min]	 640 500
Liczba	pracowników/operatorów 10 10
Ryzyko	uszkodzenia	ładunku	podczas	rozładunku	 1,67 1,58
Kosztowność	technologii	 bardzo	wysoka wysoka
Możliwość/zasadność	przewozu	transportem	
intermodalnym	 NIE NIE

Konieczność	zajętości	dodatkowego	toru	podczas	
montażu TAK NIE

Konieczność	wykorzystania	dodatkowych	urządzeń	 Nie	zidentyfikowano Nie	zidentyfikowano
Częstotliwość	przeglądów	technicznych	i	serwisu	
urządzeń	(bramownic	lub	dźwigów)

co	6	miesięcy co	6	miesięcy

Możliwość	użycia	na	liniach	jednotorowych NIE TAK
Możliwość	użycia	przy	pracach	na	głowicach	
stacyjnych	

NIE TAK

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z wynikami badań, wśród zidentyfikowanych czynności nie można 
wskazać czynności, które mogą realizowane równolegle, w związku z tym, każda 
czynność została określona jako czynność krytyczna (niemożliwa do pominięcia 
w analizach).

4. Podsumowanie

Z przeprowadzonych powyżej analiz należy przyjąć najważniejsze wnioski:
Opisane czasy przeprowadzenia poszczególnych czynności oraz zidentyfikowa-

nie czynników ryzyka ich wydłużenia, pozwalają stwierdzić, że czas rozładunku 
dla analizowanego rozjazdu w W1 będzie nie mniejszy niż 640 minut, natomiast 
w W2 nie mniejszy niż 335 min. Czas W2 jest krótszy od czasu wyznaczonego 
w W1 o ponad 4 godziny, co stanowi istotną różnicę i tym samym olbrzymią zaletę 
tego rozwiązania.

Z analizy wyników badań wynika, że zarówno w wariancie W1 jak i W2 ryzy-
ko uszkodzenia rozjazdu w procesie rozładunkowym jest niewielkie, przy czym jest 
nieco większe (średnie) w wariancie W1 niż w W2 (rzadkie) na etapie rozpoczę-
cia rozładunku bloków rozjazdowych dla każdego z trzech bloków. Największymi 
utrudnieniami, które mogą pojawić się na etapie rozładunku oraz montażu i które 
mogą wpłynąć na czas realizacji operacji jest trudny lub nieodpowiednio przygoto-
wany - teren, prędkości przejazdu, które zależną od stanu torowiska oraz warun-
ków na bocznicy, to jest m.in. dostępności, ilości i długości torów manewrowych, 
przy czym, to ostatnie zostało wskazane jedynie dla technologii obecnej (W1).

Transport przy użyciu wagonów specjalnych i dźwigu kolejowego w przypadku 
przewozu poszczególnych części rozjazdów kolejowych jest zdecydowanie mniej 
efektywny aniżeli przewóz realizowany transportem wagonami specjalnymi z roz-
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ładunkiem systemem bramownic. Stąd można stwierdzić, że nowa technologia 
jest rozwiązaniem zdecydowanie bardziej korzystnym, gdyż jej zastosowanie jest 
możliwe tam, gdzie dostęp do infrastruktury umożliwiającej zastosowanie dźwigu 
kolejowego jest utrudniony lub ograniczony.

Opisana nowa technologia pozwala na usunięcie kolejnych, tym razem tech-
nicznych barier w stosowaniu transportu i rozładunku blokowego rozjazdów, po-
zwala uzyskać najwyższą jakość początkową montażu rozjazdów, do tego w sposób 
szybszy i we wcześniej niedostępnych warunkach linii jednotorowych.
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miany rozjazdów kolejowych. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materia-
ły Konferencyjne, 2014.
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NOWOCZESNA KONSTRUKCJA 
LEKKIEGO SPALINOWO-ELEKTRYCZNEGO 

AUTOBUSU SZYNOWEGO TYPU 227M1

Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest lekki dwuczłonowy autobus szynowy typu 227M 
o nazwie handlowej „PLUS”. Projekt dwunapędowego pasażerskiego pojazdu szynowego przezna-
czonego głównie do poruszania się po trasach regionalnych został zrealizowany przez Sieć Badaw-
czą Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu, w kooperacji z pro-
ducentem pojazdu H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych. Pojazd posiadający możliwość 
poruszania się zarówno po trakcji zelektryfikowanej oraz niezelektryfikowanej został oficjalnie 
zaprezentowany we wrześniu 2021 roku. W artykule zostały przedstawione innowacyjne rozwią-
zania techniczne i konstrukcyjne autobusu szynowego obejmujące spalinowy oraz elektryczny układ 
napędowy, układy jezdne, parametry trakcyjne, a także rozmieszczenie urządzeń i przedmiotów we 
wnętrzu i na zewnątrz pojazdu.

Słowa kluczowe: autobus szynowy, pojazd hybrydowy, transport pasażerski

1. Wprowadzenie

W kolejowym transporcie pasażerskim w Polsce w ostatnich latach odnoto-
wywano coroczny przyrost liczby pasażerów [3]. Porównując rok 2011 oraz 2019 
przyrost ten wyniósł 71,8 miliona pasażerów, co stanowi wzrost o 27% (rys. 1.). 
Podobna sytuacja dotyczy pracy eksploatacyjnej w kolejowych przewozach pasa-
żerskich, gdzie od roku 2014 do 2019 odnotowany był coroczny przyrost wykona-
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nej pracy (rys. 2). Od roku 2014 (135,4 mln) do roku 2019 (171 mln) wykonana 
roczna praca eksploatacyjna wzrosła o 26%.

Wyjątek stanowi rok 2020, który z całą pewnością był bardzo nietypowym. 
Ze względu na panującą pandemię wywołaną przez wirus COVID-19, a w kon-
sekwencji wprowadzone ścisłe obostrzenia dotyczące swobodnego poruszania się, 
znaczna część pasażerów korzystających z usług kolei była zmuszona lub zrezygno-
wała dobrowolnie z tego rodzaju transportu w celu zmniejszenia prawdopodobień-
stwa zarażenia. W wyniku tego zjawiska liczba pasażerów kolei w Polsce w 2020 
roku znacząco spadła, czego potwierdzeniem jest spadek o 38% względem roku 
poprzedniego. Wpływ pandemii na kolejowe przewozy pasażerskie jest również 
widoczny poprzez wykonaną pracę eksploatacyjną, gdzie względem 2019 roku 
odnotowano spadek o 6,5%.

Rys. 1. Liczba pasażerów w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 2011–2020 [3]

Rys. 2. Praca eksploatacyjna w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 2010–2020 [3]

Niezbyt pomyślny dla pasażerskich przewoźników kolejowych rok 2020 jest 
jednak zapewne wyjątkiem od panującego w poprzednich latach trendu populary-
zacji wykorzystania kolei do transportu osób. Coroczny przyrost liczby pasażerów 
pozwala sądzić, iż kolej stanowi wygodny i dostępny sposób transportu. Z tego 
względu odnotowuje się liczne inwestycje w kolej [2], co z pewnością jest pozytyw-
nym zjawiskiem w aspekcie zadowolenia użytkownika.

Przewozy kolejowe mogą być realizowane po liniach kolejowych, których we-
dług danych PKP, w Polsce znajduje się 19 235 km, z czego około 62% linii jest 
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zelektryfikowana. Szczegółowe dane dotyczące stopnia zelektryfikowania linii ko-
lejowych w poszczególnych województwach w Polsce przedstawia rys. 3. Widocz-
ne jest, że w 7 województwach większość linii jest niezelektryfikowana, a w 4 wo-
jewództwach poziom zelektryfikowania jest mniejszy niż 40%. Fakt ten oznacza, 
iż po znacznej części tras kolejowych muszą poruszać się pojazdy niezależne od 
trakcji elektrycznej. Głównie są to pojazdy napędzane silnikiem spalinowym.

Rys. 3. Udział sieci elektrycznej na liniach kolejowych w poszczególnych województwach na terenie 
Polski [1]

2. Opis pojazdu

Różny stopień zelektryfikowania linii kolejowych sprawia, iż użytkowanie elek-
trycznych zespołów trakcyjnych na wszystkich trasach nie jest możliwe. W przy-
padku braku sieci trakcyjnej konieczna jest zmiana na pojazd wyposażony w silnik 
spalinowy. Problematyczność związana z eksploatacją różnego rodzaju pojazdów 
sprawia, iż istotne jest wyposażenie pojazdów w zasobnik energii pozwalający na 
pokonywanie odcinków niezelektryfikowanych. We współpracy Sieci Badawczej 



360 Urbański P., Mieżowiec K., Far M., Tarnawski P., Gallas D.

Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” i H. Cegielski – Fabryka 
Pojazdów Szynowych powstał pasażerski pojazd szynowy „PLUS” przeznaczony 
głównie do poruszania się po trasach regionalnych. Systemy magazynowania ener-
gii dla napędów hybrydowych, w tym modułowe, mogą być oparte na akumula-
torach litowo-jonowych [4]. Wykorzystany zasobnik energii pozwala na jazdę po 
trasach niezelektryfikowanych i zelektryfikowanych bez zmiany pojazdu. Dzięki 
temu zmniejszona jest liczba przesiadek oraz poprawiony komfort podróżowania. 
Dane dotyczące pojazdu przedstawia tabela 1, natomiast na rys. 4 i 5 ujęto odpo-
wiednio człon maszynowy oraz elektryczny.

Tabela 1. Dane dotyczące pojazdu 227M

Dane Wartość Jednostka

Długość	całego	zespołu	ze	sprzęgami 53	100 [mm]

Ilość	drzwi	w	każdym	członie 4	x	podwójne [-]

Wysokość	od	główki	szyny	do	poziomu	podłogi:
-w	wejściach
-	nad	wózkami

800
1	140

[mm]
[mm]

Minimalny	promień	łuku	toru 120 [m]

Masa	całego	pojazdu	próżnego 110	000 [kg]

Masa	całego	pojazdu	maksymalnie	obciążonego	(4os./m2) 127	00 [kg]

Maksymalne	naciski	na	tor ≤	185 [kN]

Liczba	miejsc	siedzących	stałych/składanych 80/3 [-]

Liczba	miejsc	stojących	(4os./m2) 145 [-]

Miejsca	na	rowery 7 [-]

Miejsca	do	zabudowy	biletomatów 2 [-]

Prędkość	eksploatacyjna	przy	zasilaniu	z	trakcji	elektrycznej 160 [km/h]

Prędkość	eksploatacyjna	przy	zasilaniu	z	agregatów	
prądotwórczych 120 [km/h]

Rozstaw	wózków	członu 19	000 [mm]

Rozstaw	osi	wózków 2500 [mm]

Średnica	kół:
-	nowe	obręcze
-	zużyte	obręcze

850
780

[mm]
[mm]

Usprężynowanie:
-	I	stopnia
-	II	stopnia

wahacze
sprężyny	pneumatyczne

[-]
[-]
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Rys. 4. Człon maszynowy

Rys. 5. Człon elektryczny

3. Układ napędowy

Pojazd 227M posiada możliwość poruszania się za pomocą dwóch źródeł napę-
du. Pierwsze z nich to napęd elektryczny. W tym przypadku energia elektryczna 
poprzez pantograf jest pobierana z trakcji elektrycznej. Następnie, pobrana ener-
gia poprzez system elektryczny zasila silniki trakcyjne zabudowane na wózkach 
napędnych. Jest to klasyczne rozwiązanie w przypadku elektrycznych pojazdów 
szynowych. Jazda w trybie elektrycznym jest możliwa dzięki specjalnie w tym celu 
zaprojektowanemu członowi elektrycznemu.

Cechą szczególną opisywanego pojazdu jest możliwość poruszania się również 
w trybie spalinowym. Drugi rodzaj napędu został zabudowany w członie spalinowym. 
Źródłem napędu są dwa zespoły prądotwórcze Gen Trak400 składające się z silnika 
spalinowego oraz prądnicy (rys. 6). Pracujący silnik spalinowy napędza prądnicę, która 
generuje prąd zasilający silniki trakcyjne zabudowane na wózkach napędnych. Zestaw 
agregatu prądotwórczego oraz układu oczyszczania spalin na poziomie Stage V tworzy 
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modułowy system układu napędowego, tzw. Powerpack, który ma ułatwiać obsługę 
spalinowego układu napędowego oraz jego demontaż podczas napraw (rys. 7).

Rys. 6. Zespół agregatu prądotwórczego Gen Trak 400. Silnik spalinowy (po lewej) oraz prądnica (po 
prawej) 

Źródło: materiały własne

Rys. 7. Elementy spalinowego układu napędowego:  
1 – rama agregatu, 2 – podgrzewacz, 3 – silnik spalinowy, 4 – prądnica trakcyjna, 5 – zbiornik Ad-
Blue, 6 – układ oczyszczania spalin wraz z tłumikami, 7 – kanał wentylacyjny prądnicy trakcyjnej, 
8 – filtr powietrza dolotowego wraz z kanałem, 9 – układ chłodzenia dla dwóch silników, 10 – prze-

strzeń na sterownik silnika 
Źródło: materiały własne
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Spalinowy układ napędowy został zabudowany w przedziałach maszynowych 
pomiędzy przedziałem pasażerskim a kabiną maszynisty. Dwie komory Power-
packów rozdziela korytarz leżący w osi pojazdu, prowadzący do kabiny maszyni-
sty. Na rys. 8 zostały przedstawione miejsca zabudowy przedziałów maszynowych 
w pojeździe 227M.

Rys. 8. Umiejscowienie przedziałów maszynowych w członie maszynowym 
Źródło: materiały własne

Zespół prądotwórczy Gen Trak400 składa się z dwóch podstawowych elemen-
tów: silnika spalinowego oraz prądnicy. Do pojazdu 227M wykorzystano dwa ze-
społy prądotwórcze, które składają się z silnika spalinowego TCD 12.0 L6 firmy 
Deutz o mocy 400 kW oraz prądnicy GTds500S4A firmy Emit o mocy znamiono-
wej 460 kVA. Dane techniczne silnika spalinowego oraz prądnicy przedstawiono 
w tabeli 2.

Tabela 2. Dane techniczne silnika spalinowego oraz prądnicy zespołu prądotwórczego Gen Trak400 
Silnik spalinowy Prądnica

Dane Wartość Jednostka Dane Wartość Jednostka
Typ silnika TCD 12.0 L6 [-] Typ silnika GTds500S4A [-]

Zasada	działania	
i	rodzaj	silnika

4-suwowy	silnik	
z	zapłonem	

samoczynnym,	
6-cylindrowy	układ	

rzędowy

[-] Moc	znamionowa 460 [kW]

Średnica/skok	
tłoka 130/150 [mm] Prędkość	

znamionowa 1800 [rpm]
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Łączna	
pojemność	
skokowa

11946 [cm3] Napięcie	
znamionowe 3000	+/-5% [V]

Układ	zasilania Common	Rail [-] Częstotliwość	
znamionowa 60	+/-	2% [Hz]

Układ	końcowej	
obróbki	spalin	
(EU	Kategoria	
V)

Katalizator	utleniający	
do	silników	diesla	
(DOC)	+	Selective	
Catalytic	Reduction	
(SCR)	+	filtr	cząstek	

stałych	(DPF)

[-] Prąd	znamionowy 88,5 [A]

Moc	silnika	wg	
ISO	9249 400	@1900	rpm [kW] Sprawność 93 [%]

Max.	Torque 2500	@1200	rpm [Nm] Masa 1850 [kg]
Ilość	płynu	
chłodniczego	 24 ≈[l] Temperatura	pracy Od	-30	do	+40	 [°C]

Dopuszcz.	
trwała	
temperatura	
płynu	
chłodniczego

max.	110 [°C] Połączenie	
uzwojenia	stojana Gwiazda [-]

Ciężar	bez	
układu	
chłodzenia	wg	
DIN	70020-A

1005±3,5% ≈[kg] Klasa	izolacji H	(VPI) [-]

Źródło: materiały własne

4. Układ jezdny

W autobusie szynowym zastosowane są dwa rodzaje wózków: wózki napędne 
41MN oraz wózki toczne typu 46AN. Każdy z wózków jest zastosowany po jeden 
na każdy człon (rys. 9).

Rys. 9. Położenie wózków na pojeździe szynowym 227M 
Źródło: materiały własne
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Do głównych elementów konstrukcyjnych wózka 41MN (rys. 10) należą: rama 
wózka wraz z układem wsporników, układ przeniesienia siły pociągowej, usprę-
żynowanie I-go stopnia i prowadzenie zestawu kołowego, usprężynowanie II-go 
stopnia z zastosowanymi dwoma sprężynami pneumatycznymi, układ tłumików 
i odbijaków, zestaw kołowy, układ napędowy, układ piasecznic, stabilizator prze-
chylania nadwozia, układ hamulcowy, układ maźnic oraz układ przewodów pneu-
matycznych i elektrycznych. Wózek wyposażono w dwa zestawy kołowe napędne 
z kołami monoblokowymi o średnicy okręgu tocznego F850 mm w stanie nowym 
i zarysie koła S1002/h28/e32,5/6,7% zgodnie z PN-EN 13715:2008. Dopuszczal-
na średnica koła w stanie zużytym wynosi F780 mm. Na osi zestawu kołowego 
umieszczono układ napędowy składający się z silnika, sprzęgła i przekładni. Na 
wózku 41MN zostały zabudowane dwa trójfazowe asynchroniczne klatkowe sil-
niki elektryczne DKLBZ 0910-4B o masie 629 kg (bez sprzęgła) oraz urządzenia 
takie jak: sprzęgło przeponowe o masie 30,8 kg oraz wirnik o masie 191 kg. Dane 
dotyczące silnika trakcyjnego zamieszczone zostały w tabeli 3.

Rys. 10. Wózek 41MN. W pobliżu osi zestawu kołowego zamocowane zostały elektryczne silniki trakcyjne 
Źródło: materiały własne

Tabela 3. Parametry techniczne silnika trakcyjnego DKLBZ 0910-4B 
Tryb pracy S1 max. Jednostka

Moc 300 kW
Napięcie 2	340 [V]
Prąd 96 [A]
Liczba	obrotów 2	139 6	570 [rpm]
Częstotliwość 72 [Hz]
Sprawność 94,3 [%]
Współczynnik	mocy	cos	φ 0,82 [-]
Moment	obrotowy 1 339 2	250 [Nm]

Źródło: materiały własne

Wózek 46AN jest konstrukcją, która w znacznej części została zaadaptowa-
na z rozwiązania wózka 41MN. Wózek składa się z takich elementów jak: rama 
wózka wraz z układem wsporników, układ przeniesienia siły pociągowej (adapto-
wany z wózka 41MN), usprężynowanie I-go stopnia i prowadzenie zestawu ko-
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łowego, usprężynowanie II-go stopnia (adaptowane z wózka 41MN), składające 
się z dwóch sprężyn pneumatycznych, układ tłumików i odbijaków (adaptowane 
z wózka 41MN), zestaw kołowy, stabilizator przechylania nadwozia (adaptowany 
z wózka 41MN), układ hamulcowy, układ maźnic, układ przewodów pneumatycz-
nych i elektrycznych oraz układ smarowania obrzeży kół oraz wózki napędne typu 
46AN (rys. 11).

Rys. 11. Wózek 46AN 
Źródło: materiały własne

5. Podsumowanie

W artykule przedstawiono od strony technicznej i funkcjonalnej konstrukcję 
lekkiego spalinowo-elektrycznego autobusu szynowego typu 227M. Dzięki zasto-
sowaniu napędu hybrydowego jest on świetną alternatywą dla pojazdów zasila-
nych elektrycznie bądź spalinowo. Jedną z zalet tego rozwiązania jest fakt, iż przy 
braku sieci trakcyjnej pasażerowie nie są zmuszeni do zmiany pojazdu na taki, któ-
ry zasilany jest silnikiem spalinowym. Uniwersalność pojazdu zapewnia mu pełną 
mobilność nawet w przypadku awarii. Hybrydyzacja powoduje w tym wypadku 
także zmniejszenie poziomu hałasu oraz drgań, co zwiększa komfort jazdy.

Prowadzone w ostatnich latach prace naukowo-badawcze w zakresie kolejowe-
go i drogowego transportu masowego dotyczą w szczególności ograniczenia szko-
dliwego oddziaływania środków transportu na środowisko naturalne [5]. Dzięki 
zastosowaniu w pojeździe układu Powerpack z układem oczyszczania spalin na 
poziomie Stage V osiągnięto bardzo niską emisję toksycznych zanieczyszczeń. 
Dodatkowo hybrydowy system napędu zmniejsza zużycie paliw, których ceny 
w ostatnich latach znacząco wzrosły. Zaletą jest również konstrukcja wózków, któ-
ra jest łatwo adaptowalna do pojazdów z inną formą napędu np. napęd wodorowy 
przy zachowaniu prędkości pojazdu 160 km/h. Zastosowanie wózków napędnych 
od strony połączenia międzywagonowego podyktowane jest lepszym wykorzysta-
niem właściwości trakcyjnych przenoszonych przez koła na szyny.
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W zakresie sposobów umożliwiających poprawę efektywności w przewozach 
masowych osób i ładunków mieści się zakup nowoczesnego taboru [6]. Użytko-
wanie autobusów szynowych o napędzie hybrydowym w Polsce było dotychczas 
ograniczone brakiem zapotrzebowania na taką formę napędu jak w opisywanym 
środku transportu. Dzięki projektom rządowym, a także unijnym, praca w tym 
zakresie znacząco się rozwinęła.
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MODUŁOWA STANDARDOWA ARCHITEKTURA 
SYSTEMÓW KIEROWANIA I STEROWANIA RUCHEM 

KOLEJOWYM  – AKTUALNE TRENDY1

 

Streszczenie. W artykule przedstawiono przegląd aktualnych trendów w zakresie postępu-
jącej modularyzacji i standaryzacji architektury systemów kierowania i sterowania ruchem ko-
lejowym. Podział systemów komputerowych na standardowe komponenty jest procesem trwającym 
od wielu dekad. Przykładem systemu zgodnego z tym podejściem jest ERTMS/ETCS, a ostatnio 
rozszerza się on na wiele innych systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym, w tym 
systemy zależnościowe oraz nadrzędne. Podejmowane są w tym celu kolejne ponadnarodowe ini-
cjatywy standaryzacyjne takie jak: EULYNX, RCA, smartrail 4.0 oraz OCORA. W artykule 
przedstawiono założenia każdej z nich oraz istotne korzyści płynące z ich wdrożenia, np. standa-
ryzacja interfejsów, zwiększenie wymienności sprzętu i oprogramowania oraz efektywne projekto-
wanie i zarządzenie systemem. Podano również przykłady zastosowania standardowych modułów 
i interfejsów w warunkach polskich (rmCBTC, standardowe interfejsy BRIK).

Słowa kluczowe: system srk, standardowa architektura, RCA, EULYNX

1. Wprowadzenie

Standaryzacja i modularyzacja systemów kierowania i sterowania ruchem jest 
trendem postępujących od kilku dziesięcioleci na sieciach kolejowych wielu za-
rządców infrastruktury. Obecnie najbardziej znanym przejawem standaryzacji i jej 
praktycznym wdrożeniem jest system ERTMS/ETCS. Nadrzędnym celem tego 
systemu jest zapewnienie interoperacyjności systemu kolei, poprzez umożliwienie 
pociągom poruszanie się po sieciach rożnych zarządców infrastruktury bez ko-
nieczności zmiany lokomotyw i maszynistów. Cel ten udaje się osiągnąć poprzez 
ustandaryzowany interfejs człowiek – maszyna DMI zainstalowany na pojeździe, 
który przekazuje informacje w jeden określony sposób, niezależnie od konkretne-
go, krajowego standardu sygnalizacji przytorowej oraz niezależnie od systemów 
zależnościowych na danej krajowej sieci kolejowej.

Standaryzacja i modularyzacja systemu ERTMS/ETCS pozwala również na 
osiągnięcie innego celu interoperacyjności – otwartego rynku dostawców kom-
ponentów systemu ERTMS/ETCS. Otwarty rynek umożliwia dostarczanie tego 

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Wontorski	P.:	50%,	Dzierżak	M.:	50%
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samego typu modułu systemu (np. balisy) przez różnych producentów pod jednym 
tylko warunkiem – wykonania tego modułu wg ściśle określonych wyspecyfiko-
wanych wymagań – identycznych dla całego rynku.

Standaryzacja systemów zależnościowych oraz sterowania i kierowania ruchem 
w obszarze, który nazywany jest „warstwą podstawową” stanowi większe wyzwa-
nie, chociażby z uwagi na złożoność funkcjonalną i techniczną, zróżnicowanie (pod 
względem typów, rodzajów i wieku) oraz ilość urządzeń.

2. Standaryzacja komponentów i interfejsów oraz modułowa architek-
tura systemów ksrk

Urządzenia i systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym (ksrk) reali-
zują ściśle zdefiniowane funkcje, które umożliwiają czytelny podział struktury tych 
urządzeń i systemów na moduły funkcjonalne. Kluczowe jest bowiem przyjęcie 
podejścia, które opiera się na następujących założeniach:

– systemowa analiza kierowania i sterowania ruchem kolejowym, według 
której system ksrk realizuje ogólnie funkcjonalność kierowania i sterowania 
ruchem i może być podzielony na mniejsze podsystemy,

– ujęcie struktury (architektury) systemu ksrk w postaci modelu warstwowe-
go – hierarchicznego, z warstwami odpowiadającymi zakresom funkcjonal-
nym (od najwyższych warstw zarządzania i kierowania, poprzez sterowanie, 
do najniższej zabezpieczenia ruchu) [12],

– modularyzacja – wyodrębnienie funkcji ksrk i wyróżnienie w każdej war-
stwie modułów wg kryterium funkcjonalnego, poprzez przypisanie każde-
mu modułowi konkretnych funkcji w strukturze ksrk,

– uznanie funkcji realizowanych przez każdy moduł za nadrzędne wobec tech-
nicznej (fizycznej) realizacji danego modułu – funkcja modułu może deter-
minować jego techniczną (fizyczną) realizację, ale nie może być odwrotnie,

– ustandaryzowany zestaw cech modułów oraz ich interfejsów, które są istot-
ne dla prawidłowego funkcjonowania w systemie i powiązania z innymi mo-
dułami – dzięki temu możliwe jest osiągnięcie kompatybilności i wymien-
ności modułów oraz skrócić czas testów, indywidualnych badań i sprawdzeń 
systemu,

– ściśle wyspecyfikowany zbiór wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonal-
nych (np. wydajnościowych, środowiskowych, związanych z bezpieczeń-
stwem, itd.), który znacznie upraszcza projektowanie, instalację, testowanie 
i eksploatację.

Wymienione wyżej pojęcia należy rozumieć następująco:
– kompatybilność – zdolność modułu do współpracy z innymi modułami za 

pomocą ustandaryzowanych interfejsów.
– wymienność – możliwość wymiany modułu na inny z zapewnieniem dal-

szego działania całego systemu, bez konieczności wprowadzania zmian 
w innych modułach i interfejsach.
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Standaryzacja nie musi, a nawet nie powinna obejmować cech technicznych 
(fizycznych), poza określeniem tych cech, które są istotne do zapewnienia kompa-
tybilności i wymienności. Takimi cechami mogą być np. wymiary zewnętrzne, cię-
żar urządzenia, złącza fizyczne, które zresztą w dalszym ciągu stanowią interfejsy 
modułu z jego otoczeniem (np. mocowaniem do innych urządzeń, szafy aparato-
wej, ściany, podwozia pojazdu, itd.). Istotne jest, aby specyfikacja nie obejmowała 
szczegółów wewnętrznego wykonania modułu (układów elektronicznych, obwo-
dów) oraz oprogramowania. Te szczegóły nie są istotne dla powiązania modułu 
z innymi modułami i mogą pozostać do pewnego stopnia tajemnicą producenta.

Dzięki takiemu podejściu producenci nadal mogą chronić swoją wiedzę, kon-
kurować na wolnym rynku i produkować zróżnicowane pod względem technicz-
nym (sprzętowym i programowym) urządzenia i systemy. Jednocześnie jednak 
muszą dostosować się do ściśle zdefiniowanych wymagań standaryzujących, za-
pewniających możliwość współpracy z modułami innych producentów. Jeśli wszy-
scy dostawcy przestrzegają tych samych reguł, to konkurując ze sobą dostarczają 
moduły kompatybilne i wymienne.

W kolejnym rozdziale opisane zostały główne aktualne inicjatywy standaryzu-
jące systemy ksrk.

3. Aktualne trendy w standaryzacji i modularyzacji systemów ksrk

3.1. EULYNX

EULYNX jest inicjatywą Europejskich Zarządców Infrastruktury mającą na 
celu standaryzacje interfejsów systemów ksrk. Projekt rozpoczął się w 2014 roku, 
a jego realizacja trwała trzy lata. Po trzech latach organizacja projektu przekształ-
ciła się w stałą organizację standaryzacyjną interfejsów [5]. Celami inicjatywy 
w odniesieniu do systemów ksrk są:

– Interoperacyjność,
– poprawa wydajności,
– obniżenie kosztów cyklu życia.
Ze względu na różnorodność istniejących systemów ksrk ujednolicenie inter-

fejsów nie jest procesem rozłożonym w czasie i angażującym wiele podmiotów. 
Wkład uczestników inicjatywy EULYNX jest gromadzony, strukturyzowany 
i klasyfikowany. Eksperci w odpowiednich dziedzinach dostosowują architekturę 
systemu i wymagania systemowe tak, aby można było osiągnąć redukcję kosztów 
oraz kompatybilność z istniejącymi podsystemami poprzez wspólny przegląd roz-
wiązań i ich weryfikację [2].

Architektura referencyjna EULYNX definiuje system modułowy wraz z pod-
systemami i interfejsami. Struktura modułowa zdefiniowana została w sposób nie-
zależny od specyficznych wymagań zarządców infrastruktury. Moduły dostosowa-
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ne są do integracji z systemem ksrk wyłącznie w oparciu o specyfikacje interfejsu 
dostarczone przez EULYNX [2].

W dokumencie EULYNX System Definition [3] zdefiniowano następujące typy 
interfejsów:

– interfejs przepływu danych,
– interfejs diagnostyczny,
– interfejs utrzymaniowy,
– interfejs sterujący, 
– interfejs obsługi / operatorski / zobrazowania, 
– interfejs zasilania.

3.2. RCA

RCA (ang. Reference CCS Architecture) architektura referencyjna zapewniająca 
strukturę systemu ksrk opartą na zharmonizowanych wymaganiach. RCA defi-
niuje podstawową strukturę komponentów i interfejsów bazującą na stabilnych 
standardach przemysłowych, specyfikacjach ERTMS, TSI CSS oraz specyfikacjach 
EULYNX.

Zakres RCA obejmuje podstawowe funkcjonalności i interfejsy części przyto-
rowej systemu ksrk. Komponenty systemu ksrk znajdujące się poza częścią przy-
torową i mające wpływ na bezpieczeństwo są brane pod uwagę jedynie w celu 
określenia interfejsów z tymi komponentami, z uwzględnieniem systemów ksrk 
jako całości. RCA nie jest architekturą systemu z kompletnym zbiorem szczegóło-
wych specyfikacji, ale zapewnia odniesienie, tj. ramowy plan rozwoju i wdrożenia 
konkretnego systemu ksrk dla konkretnego zarządcy infrastruktury [1] [9].

Rys. 1 przedstawia architekturę systemu ksrk w standardzie RCA. Schemat 
został opracowany na podstawie [10], nazwy angielskie zostały przetłumaczone 
na język polski.

Głównymi celami RCA są:
– niski koszt cyklu życia systemu (ang. Life Cycle Cost - LCC) – RCA daje 

możliwość obniżenia kosztu cyklu życia systemu poprzez wdrożenie i eks-
ploatację systemu ksrk o uproszczonej architekturze zbudowanego z modu-
łów zakupionych na otwartym rynku (realizując tym samym wymogi kom-
patybilności i wymienności modułów),

– struktura modułowa – RCA umożliwia konfigurację praktycznie dowol-
nego obiektu (stacji, obszaru zdalnego sterowania) na sieci kolejowej w ra-
mach zdefiniowanej przez RCA struktury systemu (realizując także cechę 
systemu nazywaną skalowalnością),

– migracja – RCA proponuje rozwiązania powiązanie z systemami obecnie 
eksploatowanymi oraz uwzględniające dotychczasowe inwestycje, zapew-
niając tym samym płynne przejście od obecnego stanu do pełnego wdroże-
nia RCA,

– adaptowalność – zdefiniowaną przez RCA elastyczną strukturę można 
kształtować poprzez parametry konfiguracyjne lub dobór modułów w za-
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kresie dotyczącym bezpieczeństwa, kosztów, wydajności i wymagań nie-
funkcjonalnych,

– bezpieczna inwestycja – przygotowane w ramach RCA mechanizmy 
oraz sformalizowane interfejsy pozwolą uniknąć w przyszłości niezgodności 
z przyszłymi zmianami, a co za tym idzie rozwiązań specyficznych, niestan-
dardowych [1].

3.3. Smartrail 4.0

Inicjatywa smartrail 4.0 jest projektem rozwijanym i wdrażanym na szwajcar-
skich liniach kolejowych koncentrującym się na cyfryzacji kolei w ciągu najbliż-
szych 20 lat. Rozwiązania proponowane w ramach projektu mają doprowadzić 
do zintegrowania urządzeń i systemów: zależnościowego, sterowania i kierowania 
ruchem, urządzeń przytorowych oraz systemu transmisji danych. 

Smartrail 4.0 podzielono na sześć podprogramów będących grupami zagadnień 
stanowiących bazę do wyróżnienia w dalszej kolejności komponentów (modułów) 
i interfejsów. Rys. 2 przedstawia poszczególne podprogramy wraz z ich wzajemny-
mi relacjami i określeniem roli w całości systemu ksrk.

Rys. 2. Wizja systemu kierowania i sterowania ruchem według smartrail 4.0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [15]

Projekt rozpoczęło w 2017 r. czterech szwajcarskich przewoźników kolejowych 
SBB (niem. Schweizerische Bundesbahnen), SOB (niem. Schweizerische Südostbahn), 
RhB (niem. Rhaetian Railway), VöV (niem. Verband öffentlicher Verkehr) [15] [14].

Korzyści płynące z wprowadzenia programu smartrail 4.0:
– redukcja kosztów (szacuje się że największy szwajcarski operator kolejowy 

SBB, zaoszczędzi 450 milionów franków szwajcarskich rocznie [15]),
– zwiększona przepustowość,
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– zwiększona punktualność,
– zwiększone bezpieczeństwo,
– wzrost poziomu obsługi i lepsza komunikacja dla pasażerów.
Architektura systemu ksrk zgodnego ze smartrail 4.0 bazuje w dużej mierze 

na RCA.

3.4. OCORA

OCORA (ang. Open CCS On-board Reference Architecture, CCS ang. Command, 
Control and Signalling) jest międzynarodową inicjatywą standaryzującą interfejsy 
oraz funkcje otwartego standardu systemu pokładowego. Standaryzacja jest reali-
zowana w nawiązaniu do architektury referencyjnej opartej na RCA. OCORA jest 
związana z częścią pojazdową ETCS (ang. on-board ETCS) ale może obejmować 
różne systemy pokładowe.

Celem architektury OCORA jest spełnienie aktualnych wymagań funkcjonal-
nych TSI (ang. Technical Specification of Interoperability), umożliwiając kompatybil-
ność z istniejącym taborem oraz infrastrukturą. Jest to platforma współpracy tech-
nicznej otwarta dla każdego przewoźnika kolejowego, stworzona na rzecz sektora 
kolejowego w Europie. Członkami oraz założycielami inicjatywy OCORA są DB 
(niem. Deutsche Bahn AG), SNCF (fr. Société nationale des chemins de fer français), 
NS (niderl. Nederlandse Spoorwegen), ÖBB (niem. Österreichische Bundesbahnen), SBB 
(niem. Schweizerische Bundesbahnen) [6] [8] [7].

Cele inicjatywy OCORA:
– otwartość – OCORA jest otwartą platformą techniczną współpracy do dys-

pozycji dla wszystkich przedsiębiorstw kolejowych. Opiera się na wspólnym 
użytkowaniu i publicznej dostępności swoich wyników,

– modułowość – OCORA ma na celu podział systemów pokładowych CCS 
na optymalną / wystarczającą liczbę standardowych bloków konstrukcyj-
nych. Modułowość systemu stanowi podstawę dla modułowej strategii bez-
pieczeństwa i wymienności, która obsługuje cały cykl życia systemu pokła-
dowego,

– uproszczenie – OCORA planuje wydzielić w swojej architekturze bloki 
funkcjonalne które w dającej się przewidzieć przyszłości staną się przesta-
rzałe (GSM-R, krajowe systemy, balisy w obecnej technologii, itd.) ułatwi to 
uproszczenie implementacji opartych na OCORA, gdy tylko odpowiednie 
funkcje przestaną być potrzebne,

– autonomia – OCORA zamierza zminimalizować współzależność różnych 
modułów i komponentów, takich jak sprzęt, oprogramowanie, urządzenia 
peryferyjne – stanowi to podstawę modułowego podejścia do systemów 
ksrk,

– ewolucja – w uznaniu ogromnego znaczenia ciągłych aktualizacji dla cy-
fryzacji kolei, OCORA zamierza wprowadzić bezpieczną możliwość aktuali-
zacji i wymienność, aby przyspieszyć elastyczną integrację przyszłych inno-
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wacji i zapewnić podstawę do wprowadzenia takich rozwiązań, jak FRMCS 
i ATO [8] [6].

4. Przykłady zastosowania standardowych modułów i interfejsów w wa-
runkach polskich (BRIK, rmCBTC)

Przedstawione wyżej inicjatywy standaryzacyjne w obszarze systemów ksrk 
rozwijają się dynamicznie głównie w Zachodniej Europie (m.in. w Eulynx w Niem-
czech, smartrail 4.0 w Szwajcarii). W Polsce działania w tym obszarze są bardzo 
ograniczone. Nie dotyczy to oczywiście ERTMS/ETCS do wdrożenia którego Pol-
ska jest zobligowana. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., największy polski zarządca 
infrastruktury, nie uczestniczy aktywnie w żadnej z inicjatyw opisanych w rozdzia-
le 3. 

Problemy wynikające z braku standardowych modułów, a w szczególności in-
terfejsów dotykają jednak polskich zarządców infrastruktury i podejmowane są, 
także przez producentów systemów ksrk, aktywne działania w obszarze standary-
zacji i modularyzacji.

4.1. BRIK – standardowe interfejsy

Ze względu na narastające problemy z interfejsami między systemami ksrk 
różnych producentów, postanowiono ogłosić krajowy projekt pod nazwą Stan-
daryzacja wybranych interfejsów urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym 
POIR.04.01.01-00-00000/17. Projekt realizowany jest przez Instytut Kolejnic-
twa oraz Rail-Mil Computers Sp. z o.o. w ramach wspólnej inicjatywy BRIK (Ba-
dania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej) i współfinansowany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [11]

Celem projektu jest opracowanie specyfikacji i wymagań dla interfejsów stoso-
wanych w komputerowych urządzeniach ksrk, w oparciu o wyniki badań i testów 
gotowych prototypów weryfikujących przyjęte założenia. Konsekwentne egze-
kwowanie spełnienia wymagań umożliwi skuteczne powiązanie urządzeń i syste-
mów ksrk różnych producentów. Projekt realizuje więc w podstawowym, niezbęd-
nym zakresie założenia standaryzacji w obszarze ksrk, takie jak kompatybilność 
i wymienność komponentów systemu.

Lista interfejsów (powiązań), stanowiących przedmiot projektu obejmuje:
– LB – IXL (blokada liniowa – urządzenia stacyjne zależnościowe),
– LX – IXL (urządzenia przejazdowe – urządzenia stacyjne zależnościowe),
– LCS – IXL (lokalne centrum sterowania – urządzenia stacyjne zależnościo-

we),
– LCS – LCS (lokalne centrum sterowania – lokalne centrum sterowania),
– IXL – CUID (urządzenia stacyjne zależnościowe – centrum utrzymania 

i diagnostyki),
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– RBC – CUID (radiowe centrum sterowania – centrum utrzymania i diagno-
styki).

Projekt skupiony jest na standardowych interfejsach i nie podejmuje zagadnie-
nia standaryzacji samych modułów ksrk, pośrednio tylko wpływając na ich specy-
fikację (w zakresie interfejsów do innych modułów). Zakończenie prac przewidzia-
no na 2022 rok. Opracowany standard dedykowany jest do zastosowania na sieci 
kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ale z powodzeniem 
może być stosowany przez innych zarządców infrastruktury.

4.2. rmCBTC – system automatycznego prowadzenia pojazdów szynowych

Innym przykładem praktycznego wdrażania idei standaryzacji i modularyzacji, 
a dokładnie, zastosowania standardowych rozwiązań w nowych obszarach ksrk jest 
projekt systemu rmCBTC realizowany przez Rail-Mil Computers Sp. z o.o. [13].

Mając na uwadze konieczność rozwoju systemów sterowania ruchem w Me-
trze Warszawskim oraz innych systemach kolei miejskich, szybkiego tramwaju, 
kolei przemysłowych firma Rail-Mil Computers Sp. z o. o. zaprojektowała zupeł-
nie nowy system automatycznego prowadzenia pojazdów szynowych klasy CBTC 
(ang. Communications-Based Train Control) – rmCBTC.

System został opracowany, zaprojektowany, zbudowany i wdrożony na po-
ziomie instalacji pilotażowej w Metrze Warszawskim w ramach projektu nr 
POIR.01.01.01-00-0276/17 pod nazwą: System automatycznego prowadzenia pojaz-
dów szynowych klasy CBTC, wykorzystujący unikalne połączenie dwukierunkowej bezprze-
wodowej transmisji danych oraz komponentów interoperacyjnego systemu kolejowego ETCS, 
zwiększający poziom wydajności i bezpieczeństwa w aglomeracyjnym transporcie szynowym. 
Projekt dofinansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

To co odróżnia system rmCBTC od innych podobnych funkcjonalnie rozwiązań 
i stanowi o jego przewadze, jest oparcie jego architektury, platformy sprzętowej 
oraz zasad realizacji funkcji związanych z bezpieczeństwem w dużej części na stan-
dardzie ERTMS/ETCS. System rmCBTC bazuje m.in. na balisach, które są zgodne 
ze specyfikacją eurobalisy w systemie ERTMS/ETCS. Oznacza to możliwość stoso-
wania tych samych komponentów w europejskim systemie sterowania pociągiem 
oraz systemie klasy CBTC.

Na specyfikacji ERTMS/ETCS oparto także strukturę urządzeń pojazdowych 
(moduł odczytu balis, bezpieczny komputer pokładowy, odometr, itd.) Modułowa 
jest architektura całego systemu, a przy jej projektowaniu kierowano się podobny-
mi założeniami co w standardzie RCA i OCORA.

Zastosowane moduły mają być przede wszystkim ustandaryzowane, konfigu-
rowalne (a przez to elastycznie dopasowane do potrzeb klienta) oraz wymienne bez 
konieczności zmian w całym systemie. Nawet wdrożenie systemu na modernizo-
wanej linii możliwe jest jako rozłożone w czasie, dzięki opcji prowadzenia ruchu 
w trybie mieszanym pojazdów wyposażonych i niewyposażonych.
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5. Podsumowanie

Do tej pory standaryzacja urządzeń i systemów warstwy podstawowej wydawa-
ła się zbyt trudna, a kolejno podejmowany próby zmuszały odkładać ją w czasie. 
Skupiono się na systemie ERTMS/ETCS. Rozwój techniki komputerowej umoż-
liwił wyodrębnienie funkcji kskrk, przeniesienie większości tych funkcji do opro-
gramowania, a w konsekwencji bardziej elastyczne kształtowanie cech funkcjonal-
nych urządzeń i systemów i oderwanie ich od konkretnej fizycznej realizacji.

Rys. 3 przedstawia w sposób syntetyczny cele, sposoby ich osiągnięcia (kon-
kretne rozwiązania) oraz korzyści z wdrożenia modułowej, standardowej architek-
tury systemów ksrk.

Rys. 3. Podsumowanie celów, sposobów ich osiągnięcia i korzyści z wdrożenia standardowej architektu-
ry systemów ksrk 

Źródło: opracowanie własne

Możliwość standaryzacji całości systemu ksrk stała się coraz bardziej prawdo-
podobna, a sukces ERTMS/ETCS oraz obiecujące wyniki pierwszych inicjatyw 
standaryzacyjnych (np. EULYNX) potwierdziły zasadność prowadzenia dalszych 
działań w tym kierunku. W skali wszystkich systemów ksrk komponenty ERTMS/
ETCS zajmują, owszem, istotny dla interoperacyjności, ale jednak stosunkowo nie-
wielki fragment całości.

Przykładami praktycznych wdrożeń specyfikacji systemów o standardowych 
modułach i interfejsach, w większości jeszcze pilotażowych, są projekty niemiec-
kich kolei Deutsche Bahn (DB) obejmujące zabudowę cyfrowych nastawnic (niem. 
Digitales Stellwerk) zgodnych ze specyfikacją EULYNX [4]

Wprowadzając standaryzację modułów i interfejsów w systemie ksrk każdy 
zarządca infrastruktury będzie zobligowany za opublikowanie specyfikacji wyma-
gań dla standardowych modułów mając za cel zapewnienie ich kompatybilności 
i wymienności. W zamian jednak będzie mógł wymagać od producentów spełnie-
nia reguł zapisanych w specyfikacjach, eliminując jednocześnie tych spośród nich, 
którzy do tych reguł nie potrafili lub nie chcieli się dostosować.
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Standaryzacja wszystkich urządzeń i systemów ksrk stanowi ogromne wyzwa-
nie, z którym zarządcy infrastruktury oraz rynek dostawców będzie musiał zmie-
rzyć się w najbliższym czasie. Proces ten już się rozpoczął i korzyści płynące z jego 
wdrożenia niewątpliwie będą przyspieszać działania w tym obszarze.
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Damian Artyszak

SYSTEM OF DYNAMIC REDUCTION OF TRACTION 
SUBSTATION LOAD, OPERATING WITH THE USE 

OF HIGH POWER STORAGE

Summary. This article describes a modern high-power traction energy sto-
rage system implemented by PKP Energetyka S.A. as a result of a research and 
development project co-financed from EU sources. The description of the instal-
lation is preceded by a review of technical solutions used worldwide in the field of 
traction energy storage for DC networks. The text presents the operation of the 
pilot installation, describes its individual components and shows the influence of 
the energy storage on the operation of the accompanying traction substation. The 
article is concluded with a chapter concerning further possibilities of development 
of this technology in Poland.

Keywords: traction energy storage system, ordered capacity reduction, reduc-
tion of power losses
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POSSIBILITIES OF FINANCING RESEARCH AND 
DEVELOPMENT WORKS IN THE FIELD OF RAIL 
TRANSPORT ON THE EXAMPLE OF PROJECTS 

CONDUCTED BY RAILWAY RESEARCH INSTITUTE

Summary. The main purpose of the article is to bring the reader closer to the 
issues of financing research and development works in the field of rail transport 
from the perspective of the institution benefiting from funds allocated for science, 
i.e. the Railway Research Institute. The analysis of source materials, case study 
and bibliographic method were used in the paper.

Keywords: projects, research and development, financing of science
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ANALYSIS OF TURNOUT PARAMETERS SELECTION 
IMPACT ON THE CAPACITY OF RAILWAY JUNCTIONS 

ON HIGH-SPEED LINES BASING 
ON SIMULATION STUDIES

Summary. The paper presents an analysis of the influence of track layouts on 
railway stations, in particular on the selection of turnout parameters on the capa-
city of railway lines and junctions. The analyses are based on simulation studies 
using dedicated software for traffic simulations.

Keywords: railway transport, high speed lines, railway infrastructure
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ANALYSIS OF THE ENERGY CONSUMPTION 
OF A TWO-UNIT ELECTRIC RAIL VEHICLE 

WITH AN ENERGY STORAGE DURING 
A SIMULATED THEORETICAL RIDE

Summary. The control of energy consumption needed to move a vehicle along 
a specific route is an important aspect in the operation of means of transport. The 
aim of this study is to analyse the energy consumption of a two-unit electric rail 
vehicle with an energy storage during a simulated theoretical ride on a previously 
selected test route. The vehicle design was carried out by the Łukasiewicz Research 
Network - Institute of Rail Vehicles «TABOR» and H. Cegielski - Factory of Rail 
Vehicles. Using an energy storage allows the connection of electrified and non-
electrified routes. The work includes the calculation algorithm, energy flow in the 
vehicle, ride parameters and a description of the test route. The obtained results 
allowed for the determination of, inter alia, the minimum necessary capacity of the 
energy storage to cover the analysed route.

Keywords: energy consumption, electric vehicle, energy storage
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PREVENTION OF TRACK STRUCTURE DEGRADATION 
IN THE AREA OF UNAUTHORIZED PEDESTRIAN LEVEL 
CROSSINGS BY STABILIZING BALLAST WITH RESINS

Summary. The paper presents the problem of formation of unauthorized pe-
destrian level crossings on Polish railway network, and then a method of preven-
tion of track structure degradation in the area of such places by stabilizing bal-
last with resins. The study is based on the results of research conducted by The 
Railway Research Institute from 2018 to 2021 on the test track in Żmigród and 
on the railway line no. 449 Warszawa Rembertów – Zielonka. In addition to tech-
nical aspects, the paper also deals with the impact of formation of unauthorized 
pedestrian level crossings and possible stabilization of ballast in their area on the 
safety of railway traffic and behavior of pedestrians (bystanders).

Keywords: ballast, resin, unauthorized pedestrian level crossing

Remigiusz Duszyński

INCORPORATING HEXAGONAL GEOGRID 
FOR BALLAST AND SUB-BALLAST STABILISATION

Summary. The paper presents the application of geogrids with uniform radial 
stiffness in subgrade structures. The importance of the stabilizing function as a key 
mechanism of cooperation between geogrid and aggregate was pointed out, affec-
ting the increase of subgrade bearing capacity, extension of ballast life and ensu-
ring the required operating parameters of the ballast placed on anti-vibration mats 

Keywords: mechanical stabilization, hexagonal geogrids, railway track-bed

Juliusz Engelhardt

FROM MONOPOLY TO MARKET 
- THREE DECADES OF STRUCTURAL CHANGES 

IN THE POLISH RAILWAY SECTOR

Summary. The article is occasional, related to the European Year of Railways. 
From the Polish perspective, this year marks the thirty years since the beginning 
of the socio-economic transformation, including the beginning of systemic chan-
ges and reforms in the Polish railways. The author’s intention was to indicate the 
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fundamental changes that took place in the Polish railway sector in the thirties 
1990-2020, summarized in the title: From monopoly to market ...

The text of the publication is divided into four parts, with three subsequent 
parts presenting in a synthetic way the changes and reforms of the railway sector 
in the next three decades. The difficult decade of 1990-2000 was marked by the 
crisis of redundancy in the then state-owned PKP enterprise, the first restruc-
turing changes, and finally resulted in a spectacular degradation of the railway 
infrastructure. In the next decade of 2001-2010, an epochal reform of the PKP 
enterprise was carried out by establishing in 2001 a capital grouping of railway 
companies with the company PKP S.A. as a parent company. However, at the end 
of the decade, in 2008, the so-called self-governance of the company PKP Prze-
wozy Regionalne, which was preceded by a deep, several-year crisis of regional rail 
transport. Although in this decade the first major investments appeared on the 
railways, it was not possible to stop the processes of progressive degradation of the 
railway line infrastructure and railway stations. Clear symptoms of improvement 
in the situation of the railway sector appeared in the decade of 2011-2020. On 
the one hand, the government suspended work on the construction of high-speed 
railways (project Y), but on the other hand it supported, despite destructive criti-
cism from the opposition, the purchase by PKP Intercity 20 Pendolino trains. In 
the second half of the decade, the situation on the regional rail transport market 
stabilized, and the government expressed the will to broaden the support of mo-
dernization and development processes in the Polish railways, which was reflected, 
among others, in the adopted Sustainable Development Plan for Public Public 
Transport as well as in the National Railway Program 2016-2023, supplemented 
with additional programs (infrastructure maintenance, railway + stations). In the 
decade 2011 - 2020, the degradation processes of the railway infrastructure were 
definitely slowed down and its quality improved significantly.

The fourth part of the article is devoted to changes in the structure of the en-
tities in the railway sector. They have been synthetically discussed in relation to 
ownership changes, including privatization changes in the PKP Group. The esta-
blishment of a group of railway infrastructure managers was also indicated. Over 
the years, diversified passenger transport operators and a large number of freight 
operators have emerged in the rail sector. At the same time, manufacturers of rol-
ling stock and suppliers of railway infrastructure products and services developed 
or advised against, which was also signaled at the end of the article.

Keywords: socio-economic transformation, railway sector in Poland, three de-
cades of changes
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Jan Gertz

EDUCATION IN THE FIELD OF RAILWAY TRANSPORT 
AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

OF THE CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Summary. The article presents a historical outline and basic information on 
education in the field of “transport” at the Faculty of Civil Engineering of the 
Cracow University of Technology. The diploma profile of “rail transport” at first 
cycle (engineering) studies is briefly described. The current study plan for the “rail 
transport” specialization at second-cycle (master’s) studies is presented in detail. 
The Railway Traffic Engineering Laboratory, created from scratch at the Faculty, 
was indicated as an example of a didactic base used in education in the discussed 
specialization.

Keywords: study plan, field of study “transport”, specialization “rail trans-
port”, didactic base

Igor Gisterek

SUSTAINABLE GREEN TRACKS

Summary. Functioning today green tram tracks require significant expendi-
tures at the construction stage, but above all during maintenance. Otherwise, 
their aesthetic and ecological role is significantly reduced. The paper presents ba-
sic assumptions regarding the proposed structures, plantation and maintenance 
plans, which are aimed at higher sustainability by improving resistance to adverse 
climatic conditions and reducing the costs incurred for the care, watering and fer-
tilization of vegetation. The advantages of using green tracks were demonstrated 
and the basic species of plants used to cover them were listed. A separate issue, 
currently being developed in Poland and abroad, is the adaptation of classic balla-
sted track to the function of green track. In addition, the paper proposes a sketch 
of a practical research program aimed at optimizing expenditure on the construc-
tion and maintenance of green tracks, in a dedicated structure as well as adapted 
from ballasted track. The article also contains assumptions regarding this issue. 
The paper ends with a summary and conclusions.

Keywords: tram, tramway track, green track, ecology, mass transit
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Szymon Glinka, Tomasz Owerko

OPEN GEOSPATIAL DATA AS A CORE SOURCE 
OF INFORMATION FOR SYSTEMS INTEGRATING BIM 

AND GIS DATA

Summary. This paper presents an analysis of the use of open spatial data, 
especially during the conceptual, design and construction phases of a railway or 
road infrastructure project. The aspect of the effective use of this type of data is 
important because the awareness of the possibility of accessing open data, made 
available through portals of various institutions, is assessed as low. Linking the 
data described above with the BIM technology gives the possibility to have more 
information about the object and its surroundings in different phases of the project 
and, as a result, to make better decisions.

Keywords: GIS, BIM, BIM&GIS integration, open geospatial data, databases

Paweł Gradowski

FULFILLING THE INTEROPERABILITY 
REQUIREMENTS OF COMPREHENSIVE NETWORKS

Summary. The implementation of many railway investments indicates as the 
main goal increasing the efficiency of the railway system, and thanks to its features 
it becomes easier to integrate it in the competitive transport market. Increasing 
the integration of the transport sector is one of the cornerstones of the comple-
tion of the internal market and rail is an important part of the transport sector 
moving towards sustainable mobility. The modernized railway lines, which are 
part of the Trans-European Transport Network (TEN-T) or European Rail Traffic 
Management System (ERTMS) corridors, also constitute the network of rail fre-
ight corridors (RFC). Pursuant to the requirements of European law, setting the 
deadlines for implementing interoperability, the infrastructure of comprehensive 
networks will be forced to adapt to these requirements. Using the example of the 
control subsystem, this article outlines the scale of the problem related to the im-
plementation of interoperability in relation to rail-road terminals constituting the 
comprehensive network of the RFC network.

Keywords: core network, comprehensive network, certification, control-com-
mand and signaling subsystem, ETCS, GSM-R
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Iwona Karasiewicz

SAFE INTEGRATION IN RISK MANAGEMENT PROCESS 
FROM THE POINT OF VIEW OF INSPECTION UNIT

Summary. The article presents the influence of safe integration assessment 
on completeness and effectiveness of risk assessment processes in accordance with 
CSM-RA Regulation. The role and importance of safe integration assessment car-
ried out within risk management process in railroad transport before and after 
implementation of “Clarification Note on Safe Integration” published by Euro-
pean Railway Agency has been shown. The publication presents the way safe in-
tegration is demonstrated by entities implementing the change and the role and 
tasks of risk assessors (AsBo) in its assessment as part of risk management process 
evaluation carried out by Applicants.

Key words: CSM-RA, Safe Integration, AsBo, risk management process

Andrzej Kochan

A MODEL OF THE ETCS APPLICATION’S DIGITAL 
TWIN INFRASTRUCTURE

Summary. The concept of digital twin of the ETCS application was presented 
by the author in 2020 [3]. This paper presents the architecture of this solution, 
which took shape during the research conducted within the project “Digital Ra-
ilway. Digital twin of ETCS application - virtual prototyping and simulation of 
operational scenarios”. The ERTMS/ETCS system, as a subsystem of the railway 
traffic control system, has all its characteristics that make it difficult to study it in 
real conditions, i.e. complexity, geographical dispersion, intensive interaction with 
the environment, etc. This state of affairs indicates the need to search for methods 
of testing the system in laboratory conditions allowing a faithful representation of 
the real conditions of operation of the system. Thus identified need gave impetus 
to the development of the classical concept of the digital twin. The digital twin 
infrastructure of the ETCS application is not only a faithful replica of the real 
system but also includes a virtual laboratory module. This module implements 
a simulation environment that uses operational scenarios applied in the testing of 
real systems as well as an innovative methodology for virtual prototyping of ETCS 
applications that allows rapid and correct design of such applications.

Keywords: signalling, digitalisation, virtual prototyping, simulation of opera-
tional scenarios, digital twin of ETCS application
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Barbara Kożuch, Tomasz Skowroński, Krzysztof Sroga

FEASIBILITY STUDY OF THE RAILWAY LINE 
- ANALYSIS AND IMPROVEMENT PROPOSAL

Summary. The article analyses the Specifications of the Essential Terms of the 
Order of the Feasibility Study of the Railway Line, and in particular the first phase, 
based on the current guidelines, implemented projects and experience. The rela-
tionship between the stages and the aspect of creating a matrix of variants and its 
analysis were presented, and possible improvements to the most sensitive issues 
related to the implementation of the initial stages were proposed.

Keywords: variants pre-selection, multi-criteria analysis, feasibility study pha-
se I

Robert Kruk, Beata Piwowar, Krzysztof Ochociński

INTERMODAL TRANSPORT AS AN ALTERNATIVE 
TO THE DISPERSED WAGON TRANSPORT

Summary. This paper presents the tendency of freight rail transport in Po-
land in the years 2004-2020. It was stated that the decrease in bulk transport 
is not compensated by the increase in intermodal transport. In non-bulk freight 
transport the segment of distributed wagon transport plays an important role. 
However, the current organization of these transports is not competitive with road 
transport. An alternative to dispersed wagon transport of non-bulk cargo may be 
intermodal transport, but in a network form. A network organization of inter-
modal transport with rail-to-rail transhipment terminals is presented. Network 
organization of intermodal transport should increase its accessibility for potential 
customers of rail transport, including those who currently use road transport se-
rvices.

Keywords: intermodal transport, railroad transport, railroad infrastructure
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Maciej Kruszyna, Mariusz Korzeń

THOUGHTS RELATED TO EDUCATION 
IN THE SPECIALTIES OF RAIL TRANSPORT

Summary. The aim of the paper is to stimulate the discussion on education 
in rail transport specializations at technical universities in Poland. Educational 
programs from selected universities are presented with the addition of examples 
from abroad. The authors initiate a discussion on the legitimacy of education in 
the system of two-cycle studies. The topic of the potential combination of related 
specialties is also discussed. There is also a view of a technical university graduate 
at the current education system in the field of rail transport.

Keywords: specialty of rail transport; higher education; two-cycle studies; 
uniform studies; education programs

Magdalena Kycko, Jacek Kukulski, Marek Pawlik

CHALLENGES RELATED TO THE INTRODUCTION 
OF THE RSC AND ESC COMPATIBILITY TESTS

Summary. Compliance tests of the ETCS (European Train Control System) and 
GSM-R (GSM for Railways) on-board configurations with trackside ETCS and 
GSM-R installations on railway lines (hereinafter ESC / RSC compatibility tests) 
constitute an additional check of the installed ETCS and GSM-R systems which are 
necessary to confirm the technical compatibility of the on-board equipment with 
the individual trackside installations. The assumption of ESC and RSC compatibility 
tests is to facilitate the operation of new subsystems, because their proper functio-
ning in a given environment is fully verified at the stage of ESC and RSC compliance 
demonstration. The requirement to apply the ESC and RSC tests is set out in clauses 
6.1.2.4 and 6.1.2.5 of TSI CCS, respectively. The ESC and RSC tests become man-
datory with the publication of the kits in a technical document of the EU Railway 
Agency. According to the requirements, from July 1, 2021, ESC / RSC tests are 
obligatory for all new, renewed and modernized projects in the field of the “Control-
-Command - On-Board Equipment” subsystem. Due to the introduction of the new 
ESC and RSC tests, which have not been implemented so far, many interpretation 
and technical problems arise. This is also due to the short time allowed for the per-
formance of tests on already approved installations on railway lines. This article aims 
to introduce the issues related to the ESC and RSC tests and to show what problems 
should be faced in order for such tests to be properly carried out and could be the 
basis for, among other things, the release to service.

Keywords: RSC/ESC tests, ERTMS, compatibility 
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Jacek Łukasiak, Tomasz Ogórek, Jan Szczęsny, Roman Węglicki, Jerzy Zariczny

TRACK AXIS ADJUSTMENT - DESIGN ANALYSIS 
AND PREPARATION FOR WORKS ON THE EXAMPLE 

OF THE CENTRAL RAILWAY LINE

Summary. The article discusses the scope and content of the Track axis regu-
lation project, developed in order to increase the maximum speed of passenger 
trains to 250 km / h on the Central Railway Main Line. Its comprehensive nature 
as well as numerous advantages and potential resulting from such an approach, 
with particular emphasis on geodetic measurements, have been pointed out. The 
effect of design works is presented in the form of an innovative and unique in 
Polish conditions chart of track axis regulation, which gives basically unlimited 
possibilities in the scope of Project analysis and preparation for works. In addition, 
it is a response to the requirements of the Id-114 Instruction regarding the design 
of working grades and a more perfect, because graphical form of the track axis 
control protocol.

Keywords: track axis regulation project, track axis regulation chart, railway 
line kilometer

Jacek Makuch, Igor Gisterek, Adam Hyliński, Piotr Lalewicz, Jędrzej Gonera

ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING A LASER 
SCANNER FOR DIAGNOSTICS OF TRAM TRACKS

Summary. There are the problems of measurement methods of transverse 
section wear of steel railroad elements on vehicle-road interface, basing on new 
technologies using laser scanning were concerned in the article. Examples of the 
increasing use of these technologies in railway construction, related to the imple-
mentation of the BIM methodology were described. Construction, basic parame-
ters and manner of service of laser system for rail and turnout profile measurement 
were presented. The method of making measurements and analysing their results 
carried out with this device for switches, expansion joints, rails in curves with 
small radius, corrugation, cracked welds and defective rail joints were described. 
In summary, conclusions from effected investigations, in the form of new proposed 
maintenance procedures were formulated.

Keywords: railroads, diagnostics, LIDAR, digital twin, BIM
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Andrzej Massel

USE OF THE MODERNIZED RAILWAY 
INFRASTRUCTURE IN POLAND

Summary. The article concerns the issue of the use of railway infrastructure 
with particular emphasis on the use of railway line sections covered by moderniza-
tion investments. In its first part, the use of operational indicators is used to cha-
racterize the use of railway infrastructure in the countries of Central and Eastern 
Europe. Then, a method of assessing the actual use of railway sections was pre-
sented, on which modernization projects have been implemented in recent years 
under various programs financed both from EU and national funds. The method 
is based on the comparison of average values of travel times and the number of 
trains in the period of 5 years (2005-2009) preceding the investment and 5 years 
after its implementation (2015-2019). It is applied to evaluate the use of selected 
sections on the PKP Polskie Linie Kolejowe network.

Keywords: railway infrastructure, modernization, use, travel time, indicators

Filip Nowak, Piotr Kozioł

SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE HIGH-SPEED 
RAILS COMPETITIVENESS

Summary. The current dynamic development of High Speed Rail (HSR), cau-
sed by the growing demand for fast and safe passenger connections related to 
increasing globalization and the pace of work, and thus also the need to save time, 
generates questions about how to implement this type of investment. In general, 
the legitimacy of building high-speed rail connections is not questioned, but the 
reimbursement of costs is strongly dependent on local conditions, especially the 
attractiveness of this type of connection for the end user, i.e. a passenger. This, in 
turn, feeds back with the competitive conditions of other modes of transport. The 
competitiveness of HSR is certainly a multi-criteria issue and requires deep study. 
The article attempts to subjectively analyse the competitiveness of HSR with re-
gard to air and car transport, taking into account the current market conditions, 
based on selected criteria that, in the authors’ opinion, may constitute the basis for 
the formulation of indirect measures for the ongoing assessment of the economic 
viability of HSR operation. A proposal for the creation of such measures has been 
presented, along with a synthetic discussion on selected examples of HSR routes.

Keywords: High Speed Rails, competitiveness, comparative analysis, indirect 
measure
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Hubert Pietrzkiewicz, Radomir Domagała, Piotr Michalak

APPLICATION OF LOCOMOTIVE DUAL MODE 
TYPE 111DE FOR INTERMODAL TRANSPORT

Summary. The article presents the main assumptions of the National Railway 
Program and the rolling stock status of diesel and electric locomotives in Poland. 
The article describes the development of intermodal transport in the country and 
the location of the largest intermodal terminals in Poland. The dual-drive loco-
motive type 111DE designed for intermodal and passenger transport, along with 
its basic technical data and traction characteristics was presented as a part of the 
article. The described dual mode locomotive was realized within the Operational 
Program Intelligent Development No. POIR. 01.02.00-00-0191/16-00 entitled 
“Locomotive platform with advanced diesel-electric (multi-system) driving sys-
tems”, co-funded by the National Center for Research and Development. The 
contractor of the project is PESA Bydgoszcz S.A. Railroad Vehicles. and the Łuka-
siewicz Research Network - Institute of Rail Vehicles „TABOR” in Poznań.

Keywords: locomotive, dual mode, intermodal

Agata Pomykała

CHANGES IN THE TRANSPORT MARKET 
IN THE COVID-19 ERA.

THE FIRST YEAR OF THE PANDEMIC

Summary. Uncertainty, destabilization and significant fluctuations in demand 
were characteristic features of the transport market in 2020. The spreading SARS-
-CoV-2 coronavirus caused the changes in the maket and more precisely, measures 
taken by governments to limit the transmission rate of this pathogen and protect 
the population. The rapidly increasing number of infections, the rapid develop-
ment of the pandemic and the restrictions introduced in the initial phase of the 
pandemic surprised the market, unprepared for such a crisis. The considerations 
contained in the article concern changes in the transport market in the first year 
of the pandemic. The analysis of the available data indicates a sharp market bre-
akdown during the first wave of COVID-19 and significant losses, especially in 
the passenger transport. While preparing the article, the literature and available 
sources were searched and the methods of analysis and synthesis were used.

Keywords: transportation, railway, passenger sector, COVID-19
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Iga Samkowska, Andrzej Kochan

PRACTICAL USE OF RAILML

Summary. This article describes the structure and possibilities of using RailML 
to create digital models of railway networks. The article also provides an analysis 
and comparison of selected use cases, facilitating the practical use of RailML and al-
lowing the selection of network aspects included in the model. Modelling in RailML 
is a complicated and complex process, which is why solutions are sought to reduce 
the time needed to create models. One of them is RaIL-AiD - a tool for creating and 
editing schematic plans. The article describes features of the program and possibili-
ties of its practical use, with emphasis on compatibility with the RailML standard.

Keywords: RailML, RaIL-AiD, railway network modelling

Grzegorz Stencel, Ivana Martinčević, Andrzej Gibek 

GEOMETRIC AND KINEMATIC PARAMETERS 
OF SELECTED TURNOUTS USED ON HIGH SPEED LINES

Summary. The paper presents the characteristics of high-speed turnouts. Geo-
metrical and kinematic issues related to track connections on high-speed lines are 
described. Based on the available knowledge, a list of turnouts currently used and 
planned for use on new high-speed lines in Poland has been given.

Keywords: turnouts, high-speed rail, geometrical systems of tracks

Małgorzata Urbanek, Mateusz Kozak

INNOVATIVE TECHNOLOGY OF TRANSPORTING 
AND UNLOADING TURNOUTS IN BLOCKS USING 

THE LONGITUDINAL METHOD

Summary. Currently, in Poland and in Europe, there is no known solution 
allowing for the installation of a prefabricated turnout (in blocks) on a single-
-track line, while on multi-track lines, the problem is to obtain track closures. The 
article presents a new technology that meets the current problems. The described 
longitudinal unloading technology has been compared with the currently used 
solutions. Time and risk analyses were carried out for two selected technologies. 
The need for a new technology has been justified, and its significant advantage 
over the currently used solutions has also been demonstrated.

Keywords: Innovative wagon, innovative unloading, turnout, turnout in 
blocks, single track lines
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Patryk Urbański, Kuba Mieżowiec, Mariusz Far, Piotr Tarnawski, Dawid Gallas

MODERN CONSTRUCTION OF LIGHT 
COMBUSTION-ELECTRIC RAILCAR 227M TYPE

Summary. The subject of the article is a light two-section railcar of the 227M 
type with the trade name “PLUS”. The project of a two-drive passenger rail vehicle 
intended mainly for driving on regional routes was carried out by the Łukasiewicz 
Research Network - Rail Vehicles Institute «TABOR» in Poznań, in cooperation 
with the vehicle manufacturer H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych. The 
vehicle capable of moving on both electrified and non-electrified traction was offi-
cially presented in September 2021. The article presents innovative technical solu-
tions and structural design of a railcar, including internal combustion and electric 
drive systems, driving systems, traction parameters, as well as the arrangement of 
devices and objects inside and outside the vehicle.

Keywords: railcar, hybrid vehicle, passenger transport

Paweł Wontorski, Magdalena Dzierżak

MODULAR STANDARD ARCHITECTURE OF RAILWAY 
SIGNALLING, COMMAND AND CONTROL SYSTEMS 

– CURRENT TRENDS

Summary. The article presents an overview of the current trends in the field of 
progressive modularization and standardization of the architecture of railway si-
gnalling, command and control systems. Modularization of computer systems into 
standard components has been a decades-long process. An example of a system 
compatible with this approach is ERTMS / ETCS, and has recently been extended 
to many other rail command and control systems, including interlocking and tra-
in management systems. For this purpose, further transnational standardization 
initiatives are taken, such as: EULYNX, RCA, smart-rail 4.0 and OCORA. The 
article presents the assumptions of each of them and the significant benefits of 
their implementation, e.g. interface standardization, increasing the interchange-
ability of hardware and software, and effective design and management of the sys-
tem. Examples of the use of standard modules and interfaces in Polish conditions 
(rmCBTC, standard interfaces BRIK) are also given.

Keywords: signalling, standard architecture, RCA, EULYNX
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NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA GEOTECHNICZNE 
W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA 
BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO
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Streszczenie. W projektach kolejowych związanych z modernizacją i rozbudową linii kole-
jowych zawsze pojawiają się wyzwania geotechniczne, związane najczęściej ze wzmacnianiem, czy 
rozbudową torów kolejowych lub posadawianiem nowych, stabilizacją osuwisk oraz fundamento-
waniem szerokiego wachlarzu konstrukcji: od obiektów mostowych, po ekrany akustyczne i elementy 
trakcyjne. Zadania ze względu na szczególne uwarunkowania techniczno-logistyczne wymagają 
podejścia indywidualnego i zastosowania rozwiązań kompleksowych uwzględniających specyficzne 
wymagania projektów kolejowych.

Wśród sprawdzonych rozwiązań, stanowiących alternatywę dla tradycyjnych technologii, któ-
rych zastosowanie w warunkach budownictwa kolejowego jest mocno ograniczone, są konstrukcje 
bazujące na technologii samowiercących iniekcyjnych mikropali, czy gwoździ gruntowych. Tech-
nologia ta umożliwia szybką realizację prac z zachowaniem ciągłości ruchu na modernizowanych 
liniach kolejowych i minimalizacją uciążliwości dla użytkowników tras oraz stworzenie mobilne-
go, samowystarczalnego zaplecza budowy, zorganizowanego w dowolnym miejscu infrastruktury 
trasowej. Rozwiązania te cechują się nie tylko wysoką niezawodnością i trwałością, ale są też 
bezobsługowe w całym okresie eksploatacji, co wraz z wysoką wydajnością zapewnia efektywność 
ekonomiczną budowy.

Słowa kluczowe: geotechnika, budownictwo kolejowe, stabilizacja i wzmacnianie nasypów, 
fundamentowanie

1. Wstęp

Budownictwo kolejowe w Polsce przeżywa aktualnie największą kumulację 
prac w historii. Skalę inwestycji obrazuje budżet Krajowego Programu Kolejo-
wego, w ramach którego do 2023 roku sfinansowane zostaną inwestycje w infra-
strukturę o wartości 67 mld zł na ponad 220 projektów i modernizację 9000 km 
torów (PKP PLK S.A., 2018). Co więcej, w nowej perspektywie do 2030 roku 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują realizację inwestycji na kwotę 80 mld zł 
(RW, 2017).

Warto w tym miejscu przywołać nieco danych statycznych o stanie polskiej 
infrastruktury kolejowej. Otóż, długość eksploatowanych linii kolejowych w roku 
2016 to nieco ponad 19000 km, z czego w stanie dobrym znajduje się jedynie 
40% ogólnej długości torów, co przekłada się na fakt, że nadal na ponad 25% sieci 
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kolejowej w Polsce dopuszczalna prędkość nie przekracza 60 km/h (Urząd Trans-
portu Kolejowego, 2017). Z drugiej strony, stale rośnie zapotrzebowanie na trasy 
o limicie prędkości powyżej 160km/h i zwiększonych obciążeniach osi (powyżej 
22.5 ton).

Nic zatem dziwnego, że aktualnie inwestycje kolejowe obejmują przede wszyst-
kim prace modernizacyjne na istniejących liniach i budowę krótkich odcinków no-
wych linii w newralgicznych miejscach sieci kolejowej, zwiększające efektywność 
zarówno kolei pasażerskiej, jak i szlaków towarowych. Dopiero w dalszych planach 
znajduje się też budowa kolei dużych prędkości, co nie tylko usprawniłoby trans-
port kolejowy, ale dałoby mu niesamowity skok jakościowy.

Niezależnie jednak od skali, w projektach tych zawsze pojawiają się mniejsze lub 
większe wyzwania geotechniczne, związane najczęściej ze wzmacnianiem, czy roz-
budową torów kolejowych lub posadawianiem nowych, stabilizacją osuwisk oraz 
fundamentowaniem szerokiego wachlarzu konstrukcji: od obiektów mostowych, 
po ekrany akustyczne i elementy trakcyjne. Zadania te, nawet jeśli proste pod 
kątem merytorycznym, to zazwyczaj – ze względu na szczególne uwarunkowania 
techniczno-logistyczne projektów kolejowych (zwłaszcza modernizacji) – wyma-
gają podejścia indywidualnego i zastosowania rozwiązań kompleksowych, często 
nietypowych, uwzględniających znaczące wymagania projektów kolejowych.

Jak pokazują krajowe i światowe doświadczenia, w aspekcie konstrukcji geo-
technicznych, doskonale sprawdzają się tu rozwiązania bazujące na technologii 
samowiercących iniekcyjnych mikropali, czy gwoździ gruntowych. W dalszej czę-
ści artykułu przedstawiono przykłady ciekawych projektów kolejowych z wyko-
rzystaniem technologii TITAN, które były realizowane we współpracy z TITAN 
POLSKA i ramach całej grupy Ischebeck GmbH. Realizacje te mogą służyć jako 
inspiracja dla projektantów i wykonawców szukających szybkich i sprawdzonych 
rozwiązań, stanowiących alternatywę dla tradycyjnych technologii, których zasto-
sowanie w warunkach budownictwa kolejowego jest mocno ograniczone.

2. Specyfika projektów kolejowych w aspekcie robót geotechnicznych

Jak wspomniano, projekty rozbudowy i modernizacji poszczególnych elemen-
tów infrastruktury muszą uwzględniać specyficzne dla tej gałęzi inżynierii wyma-
gania, mocno zawężając wachlarz stosowanych technologii.

I tak, znacząco ograniczony jest teren inwestycji, co wyklucza rozwiązania wy-
magające użycia ciężkiego sprzętu, szerokiego zakresu prac ziemnych i dużego 
zaplecza budowy czy dróg technologicznych. Praca przy liniach kolejowych roz-
sianych na terenie całego kraju, często będących jedynymi drogami komunika-
cyjnymi na ubogich infrastrukturalnie terenach stanowi także nie lada wyzwanie 
logistyczne. Zapewnienie dostępu dla sprzętu, doprowadzenie niezbędnych me-
diów do quasi-stacjonarnych, szybko przemieszczających się wraz z frontem robót, 
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placów budowy jest trudne i kosztowne, a niejednokrotnie wręcz niemożliwe. Roz-
sądne jest więc uniezależnienie się od stacjonarnych baz roboczych.

W warunkach rosnących wymagań użytkowników linii kolejowych, priory-
tetem zarządcy infrastruktury trasowej staje się też czas realizacji i ograniczenie 
wyłączeń linii – koszty opóźnień i zamknięć połączeń są bardzo wysokie. Mo-
dernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej stawia też projektantom być może 
decydujący warunek – prace budowlane na kluczowych liniach często muszą być 
prowadzone przy zachowaniu ciągłości ruchu. Wymagania te praktycznie eliminu-
ją z zastosowania technologie czasochłonne czy wymagające wielkich maszyn lub 
znacznego zakresu robót ziemnych. Dodatkowo zastosowane rozwiązania muszą 
zapewnić też bezawaryjną pracę pociągów (w tym ograniczenie skrajni), a jedno-
cześnie bezpieczeństwo ekip budowlanych, co wiąże się z minimalną ingerencją 
w istniejącą konstrukcję i zabezpieczeniem przed oddziaływaniami dynamicznymi.

W końcu, do powyższej listy trudności należy dopisać jakość rozpoznania geo-
logicznego, zwłaszcza w przypadku istniejących linii kolejowych. Często informa-
cja geotechniczna jest bardzo ograniczona, brak jest danych archiwalnych, a wy-
konanie nowych sondowań i otworów geologicznych przez istniejących nasyp jest 
utrudnione albo wręcz niemożliwe, zwłaszcza przy ograniczonym czasie realizacji 
robót. W takiej sytuacji stosowane techniki muszą pozwalać na w miarę swobodną 
adaptację rozwiązania (np. długości pali) do stwierdzonych podczas instalacji wa-
runków in situ tak, by przy odmiennym od założonego układzie, czy stanie warstw 
geotechnicznych, osiągnięto wymagane parametry konstrukcji.

3. Przykłady sprytnych koncepcji geotechnicznych

Awaryjna wymiana konstrukcji wsporczych – posadowienie sieci trakcyjnej

Jednym z projektów, w których opisane powyżej trudności stanęły przed pro-
jektantem i wykonawcą robót, była awaryjna wymiana konstrukcji wsporczych 
sieci trakcyjnej na linii nr 96 na szlaku Grybów - Ptaszkowa. Intensywne, wie-
loletnie użytkowanie i stopniowa erozja doprowadziły tu do lokalnych obsunięć 
i osiadań wysokiego nasypu kolejowego. Pociągnęło to za sobą przemieszczenia 
słupów i naruszenie stateczności istniejących konstrukcji wsporczych sieci trakcyj-
nej, co groziło nie tylko przewróceniem obiektów, ale nawet katastrofą kolejową. 
W związku z utrzymująca się tendencją do przechylania się słupów podjęto zatem 
decyzję o przeniesieniu części z nich.

Nasyp kolejowy, przebiegający nad głęboką dolinką, o wysokości ok. 15 m 
wykonano z grubego tłucznia na materacu z materiałów rodzimych – rumoszu 
skalnym przemieszanym z materiałem piaszczystym. Zlokalizowano na nim dwa 
tory, z których jeden miał pozostać czynny, co wykluczyło jakiekolwiek większe 
roboty ziemne. Jednocześnie dostęp do terenu prac możliwy był właściwie jedynie 
remontowaną linią bez sposobności zorganizowania w pobliżu zaplecza robót.
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Taka specyfika projektu zadecydowała o wykorzystaniu prostych fundamentów 
w oparciu o „mobilną”, a jednocześnie wszechstronną (do zastosowania w dowol-
nych gruntach) technologię mikropali samowiercących, pracujących w dodatku 
skutecznie na wciskanie i wyciąganie, zapewniając przeniesienie całości obciążeń 
działających na słup. Zatem fundamenty te zaprojektowano jako żelbetowe, posa-
dowione na zespołach czterech mikropali TITAN 73/53 o długości 18,0 m każdy. 
Mikropale spięte zostały żelbetowym blokiem pełniącym również funkcję pod-
stawy dla stalowego słupa trakcji z konstrukcją pozwalającą na jego swobodny 
montaż.

Tak przemyślany projekt mógł zostać zrealizowany z mobilnego, samowy-
starczalnego placu budowy: na bazie wagonów-platform zbudowano zestaw za-
wierający zaplecze materiałowe z zapasem materiału do wykonania mikropali 
i żelbetowych oczepów oraz zaplecze sprzętowe z zestawem iniekcyjnym. Same 
mikropale instalowane były masztem wiertniczym zamontowanym na ramieniu 
koparki, która również zlokalizowana była na wagonie (Fot. 1). Skonfigurowany 
w ten sposób pociąg roboczy mógł pracować wzdłuż całego analizowanego odcin-
ka linii kolejowej, likwidując większość problemów logistycznych i nie wpływając 
znacząco na eksploatację sąsiedniego toru.

Fot. 1. Instalacja mikropali pod słupy trakcyjne, Ptaszkowa (materiały firmy Soley Sp. Z o.o.)

Wzmocnienie fundamentów słupów trakcyjnych

Jednym z typowych zadań związanych z modernizacją linii kolejowych jest 
wymiana napowietrznej infrastruktury liniowej. Często, tak jak podczas renowa-
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cji odcinka sieci trakcyjnej na szlaku Piwniczna-Leluchów, polega ona m.in. na 
wymianie istniejących słupów trakcyjnych na słupy nowszego typu. Pociąga to 
za sobą konieczność wzmocnienia dotychczasowych elementów wsporczych linii 
trakcyjnej, w tym fundamentów, oraz ich dostosowanie do potrzeb nowego syste-
mu słupów. Głównym wyzwaniem w tego typu projektach jest jednak nie samo 
wzmocnienie, ale realizacja w ekstremalnie ograniczonym czasie, bez możliwości 
zastosowania dużego sprzętu (niewielka przestrzeń robocza), budowy stacjonarne-
go zaplecza, czy przynajmniej wygodnych dróg technologicznych.

W opisywanym projekcie, istniejące bloki fundamentowe słupów oraz bloki od-
ciągowe wykonane zostały jako betonowe, prefabrykowane elementy posadowione 
w sposób bezpośredni. W celu umożliwienia prac pod zwiększonym obciążeniem, 
przy uwzględnieniu ograniczeń wykonawczych zaprojektowano wzmocnienia 
każdego bloku układem 4 mikropali samowiercących. Wymagało to wywierce-
nia w istniejącym bloku otworów o średnicy F100 mm na całej jego wysokości. 
Przez tak odwiercone otwory zainstalowano mikropale typu TITAN 40/16 o dłu-
gości 9,0 m. Zwieńczenie zespołu mikropali stanowiła stalowa płyta pośrednia ze 
śrubami służącymi połączeniu blachy stopy słupa trakcyjnego z fundamentem. 
Płyta pośrednia rektyfikowana była za pomocą rzędu nakrętek systemowych mi-
kropali i stabilizowana od góry rzędem nakrętek mocujących, przyspawanych ob-
wodowo do żerdzi.

Fot. 2. Wzmocnienie fundamentów słupów trakcyjnych, Piwniczna (materiały firmy Soley Sp. Z o.o.)
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Opracowane rozwiązanie pozwoliło na precyzyjne i bardzo szybkie zrealizo-
wanie prac modernizacyjnych. W tym przypadku technologia TITAN również 
umożliwiła stworzenie małego zaplecza technologicznego na platformach kole-
jowych, a same mikropale zainstalowane zostały przez małą, mobilną wiertnicę, 
również mieszcząca się na platformie z uwzględnieniem ograniczonej skrajni toru 
(Fot. 2).

Stabilizacja nasypu kolejowego

Jak wspomniano na początku artykułu, wiele aktualnie realizowanych projek-
tów kolejowych związanych jest z naprawą, czy dostosowaniem istniejących linii 
kolejowych do większych prędkości. Ponieważ większość z nich zlokalizowana jest 
na nasypach, z których wiele ma nawet ponad 100 lat, to prace te związane są 
w dużej mierze z ich wzmocnieniem.

Nasypy te budowane były niejednokrotnie w sposób niekontrolowany, bez za-
gęszczania, z gruntów słabych, a wręcz odpadów (np. pokopalnianych). Często 
elementy drewnianych rusztowań, z których były usypywane, pozostały i uległy 
spróchnieniu, osłabiając nasyp. Ciągłe działanie opadów atmosferycznych wypłu-
kało drobne cząstki, a drgania dodatkowo rozluźniły pozostały szkielet gruntowy.

Mała gęstość górnych partii nasypów powoduje nierównomierne osiadanie to-
rów. Różnica osiadań szyn już ponad 10 mm wymaga zagęszczenia warstw pod-
sypki, co wiąże się z kolei z przerwami eksploatacyjnymi, ograniczeniem prędkości 
przejazdu i zwiększonymi kosztami utrzymania. Również dopuszczenie pociągów 
większych prędkości powoduje wzrost wymagań dla istniejących nasypów pod ką-
tem ich sztywności oraz stateczności ogólnej nasypu pod zwiększonym obciąże-
niem.

Tymczasem, już od 30 lat znane są pozytywne doświadczenia stabilizacji 
i wzmacniania nasypów kolejowych przez gwoździowanie, zwłaszcza w projek-
tach Deutsche Bahn (koleje niemieckie). W przeszłości gwoździowanie stosowano 
głównie do zwiększania wskaźnika stateczności, ale wykazano również większą 
efektywność i ekonomiczność tej technologii w ograniczeniu osiadań, w porówna-
niu do klasycznego dogęszczania podsypki. Dzisiaj jej skuteczność sprawdzana jest 
m.in. pociągami monitorującymi, mierzącymi częstotliwości własną (sztywność) 
przed i po gwoździowaniu.

Jednocześnie wiercenie gwoździ gruntownych przez nasypy kolejowe często 
z ukrytymi przeszkodami, bez możliwości stosowaniu orurowania, właściwie wy-
klucza technologie inne niż samowiercące (stateczność otworu jest zapewniona 
przez stosowanie płuczki cementowej). Tym bardziej, że dostęp do skarp nasypu 
możliwy jest często wyłącznie z torów, ograniczając wielkość maszyn wiertniczych. 
Wraz z opisaną już możliwością instalacji wiertnicami zlokalizowanymi – podobnie 
jak stacja iniekcyjna i zapas materiału – na platformach kolejowych, aspekty te 
zadecydują o popularności tego rozwiązania.
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Gwoździowanie jako wzmocnienie nasypu zostało wykorzystane m.in. w du-
żym projekcie modernizacji linii kolejowej Großenhain-Frauenhain (Fot. 3). O wy-
borze technologii samowiercących gwoździ gruntownych TITAN zaważyły opi-
sane wcześniej ograniczenia, m.in. dostęp jedynie z toru, konieczność zachowania 
ciągłości ruchu na sąsiednim torze i bardzo napięty harmonogram prac. Wykorzy-
stano tutaj gwoździe gruntowe TITAN 30/11 długości 6-12 m, w rozstawie 1.5 
m x 1.5 m.

Fot. 3. Wzmocnienie nasypu przez gwoździowanie z instalacją z toru, linia kolejowa Großenhain-
-Frauenhain

Dobudowa nowego toru do istniejącego

Innym ciekawym wyzwaniem w projektach kolejowych jest dobudowa nowych 
torów wzdłuż istniejących. Stosowane są tu różne koncepcje rozwiązań, m.in. po-
szerzanie nasypu w technologii gruntu zbrojonego, zazwyczaj na wzmocnionym 
podłożu. Prawdziwe wyzwanie pojawia się jednak, kiedy taki projekt realizowany 
jest w terenie silnie zurbanizowanym, bez możliwości zajęcia dodatkowego terenu 
pod nasyp oraz z zachowaniem ciągłości ruchu na istniejących torach.

Sytuacja taka miała miejsce podczas modernizacji SNCB linii 161 Schaer-
beck–Namur–Ottingenies w Belgii. W projekcie tym wykonywane było m.in. 
poszerzanie dwutorowej linii kolejowej do sześciu torów. Schemat opracowane-
go rozwiązania dobudowy toru na istniejącym nasypie, bazującego na wykonaniu 
dwóch kotwionych ścianek berlińskich, wzmocnienia istniejącego nasypu przez 
gwoździowanie oraz posadowienia prefabrykowanych układów torowych na mi-
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kropalach (wszystkie te elementy z wykorzystaniem technologii samowiercących 
TITAN) przedstawiono rysunkach 1 i 2, a realizację na fotografii 4.

Rysunek 1. Etapy dobudowy nowego toru z wykorzystaniem systemowych platform prefabrykatowych, 
1/2, linia kolejowa Schaerbeck-Namu
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Rysunek 2. Etapy dobudowy nowego toru z wykorzystaniem systemowych platform prefabrykatowych, 
2/2, linia kolejowa Schaerbeck-Namur
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Fot. 4. Wykonanie gwoździ gruntowych dla dobudowy toru, linia kolejowa Schaerbeck-Namur

System NFF – budowa i modernizacja torów z wykorzystaniem prefabryko-
wanych nawierzchni bezpodsypkowych

Wraz ze wzrostem prędkości pociągów i nacisków osi oraz koniecznością po-
prawy efektywności ekonomicznej (m.in. zmniejszenia kosztów utrzymania na-
wierzchni), na całym świecie rośnie popularność bezpodsypkowych konstrukcji 
nawierzchni kolejowych. Do grona tych rozwiązań w 2010 roku dołączył system 
NFF (Neue Feste Fahrbahn) opracowany przez ThyssenKrupp GfT Gleistechnik 
GmbH we współpracy z Ischebeck GmbH.

Tym, co wyróżnia system NFF spośród innych konstrukcji bezpodsypkowych, 
jest kompleksowe i innowacyjne podejście do warunków podparcia, które ze 
względu na trudne warunki geotechniczne, charakteryzujące modernizowane na-
sypy kolejowe, bywa krytycznym czynnikiem robót. By sprawne wykonanie torów 
lub ich wymiana możliwe było nawet na najtrudniejszych gruntach, system NFF 
charakteryzuje się konstrukcją zbliżoną do mostu (Rys. 3). Zamiast ciągłego pod-
parcia na podbudowie, wykonane są izolowane fundamenty w postaci punktowo 
rozmieszczonych układów mikropali iniekcyjnych, trwale połączonych ze sztyw-
nymi podporami (oczepami). Na nich zamocowane są precyzyjnie ustawione pre-
fabrykowane wzdłużne podkłady żelbetowe. Składają się one z dwóch podłużnych 
belek połączonych trzema poprzecznicami zlokalizowanymi w miejscu podparć, 
tworzącymi prefabrykowany ruszt konstrukcyjny torów. Łączniki szyn gotowe do 
przytwierdzenia są wstępnie zamocowane do podkładów wzdłużnych, pozwalając 
na szybki montaż szyn (te, w razie potrzeby, mogą być również wstępnie zamon-
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towane na podkładach). Cały system umożliwia odpowiednią rektyfikację. Kolejne 
etapy wymiany nawierzchni standardowej na NFF pokazano na rysunku 4.

Rysunek 3. Schemat konstrukcji nawierzchni bezpodsypkowej systemu NFF (ThyssenKrupp GfT 
Gleistechnik, 2012)

Rysunek 4. Schemat wymiany nawierzchni torowej w technologii bezpodsypkowej systemu NFF 
(Ischebeck, 2012)
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Technologia NFF, dzięki wykorzystaniu mikropali samowiercących TITAN, 
pozwala zatem na uniezależnienie konstrukcji nawierzchni od warunków geo-
technicznych, jedynie przez odpowiednie dopasowanie samego układu mikropali, 
bez zmiany reszty konstrukcji. Zatem, niezależnie od warunków geotechnicznych 
sztywność nawierzchni jest stała – jej moduł sprężystości wynosi 100 kN/mm.

W wyniku zastosowania technologii mikropali samowiercących oraz wysokiego 
stopnia prefabrykacji możliwa jest szybka instalacja w przerwach eksploatacyjnych 
kolei lub krótkich zamknięciach. Wszystkie prace mogą być prowadzone z toru, 
bez konieczności budowy dróg tymczasowych i bez zdejmowania linii napowietrz-
nych itp. Z kolei modułowe wymiary – wielokrotność standardowego rozstawu 
tradycyjnych podkładów torowych – NFF może być stosowany w kombinacji 
z konwencjonalnymi konstrukcjami nawierzchni podsypkowych. Jak wszystkie 
konstrukcje bezpodsypkowe, charakteryzuje się również mniejszym hałasem i wi-
bracjami, a przede wszystkim prostszym i tańszym utrzymaniem.

System został po raz pierwszy zainstalowany i opomiarowany na polu badaw-
czym w Kalkwerk Wulfrath, w Niemczech w 2008 (Fot. 5). Pomiary osiadania 
na tym torze próbnym pokazały, że wzrost osiadania w latach 2008-2012 wyniósł 
zaledwie 2 mm, z tendencją spadkową. Wykazano też, że wymiana 120 m stan-
dardowej nawierzchni podsypkowej na NFF może być wykonana w ciągu jednej 
zmiany roboczej, włączając w to spawanie szyn. Aktualna niemiecka homologacja 
systemu NFF pozwala na jego nieograniczone stosowanie do prędkości 230 km/h 
i nacisku na oś 22.50 t, ale może być również prawie dowolnie dostosowany do 
innych wymagań (ThyssenKrupp GfT Gleistechnik, 2012).

 

Fot. 5. Nawierzchnia kolejowa bezpodsypkowa NFF po wykonaniu, Kalkwerk Wulfrath



409NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA GEOTECHNICZNE W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA...

4. Podsumowanie

Przedstawione przykłady rozwiązań dla inżynierii kolejowej są zaledwie na-
miastką możliwości, jakie daje kreatywne wykorzystanie samowiercących mikro-
pali TITAN w trudnej specyfice realizacji kolejowych. Technologia ta umożliwia 
szybką realizację prac z zachowaniem ciągłości ruchu na modernizowanych liniach 
kolejowych i stworzenie mobilnego, samowystarczalnego zaplecza budowy, zorga-
nizowanego w dowolnym miejscu infrastruktury trasowej. Co więcej, przywołane 
rozwiązania są nie tylko wygodne i bezpieczne w wykonawstwie, ale też – w prze-
ciwieństwie do technologii tradycyjnych – trwałe i bezobsługowe w całym okresie 
eksploatacji.

Płynąca z charakterystyki opisanych technologii swoboda w kształtowaniu 
kolejowych konstrukcji inżynierskich wraz z ich wysoką niezawodnością i efek-
tywnością ekonomiczną sprawiają, że wiele niewykonalnych dotychczas zamierzeń 
można przenieść do realnej fazy planowania inwestycji. Natomiast koncepcje re-
alizowane do tej pory przy wielkiej uciążliwości dla użytkowników tras, można 
prowadzić znacznie racjonalniej i wydajniej.

Pozostaje zatem wyrazić nadzieję, że przedstawione rozwiązania geotechniczne 
staną się inspiracją do tworzenia nowych, ciekawych kreacji inżynierskich.
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SAMOWIERCĄCE SYSTEMY INIEKCYJNYCH 
MIKROPALI I GWOŹDZI GRUNTOWYCH. 
WYMAGANIA TECHNICZNE I NORMOWE 

DLA ZBROJENIA DO ZASTOSOWAŃ TRWAŁYCH1

Streszczenie. Systemy samowiercących mikropali i gwoździ gruntowych są powszechnie wy-
korzystywane do projektowania i realizacji fundamentów mikropalowych, konstrukcji oporowych, 
ścian gwoździowanych itp. Na rynku dostępnych jest wiele typów i systemów samowiercących po-
zornie nie różniących się od siebie i oferujących te same jakościowo rozwiązania. Żeby je świado-
mie stosować, należy porównać i sprawdzić ich parametry techniczne oraz zgodność z wymagania 
formalnymi. Proces projektowania, wykonania i kontroli takich konstrukcji określony jest w ak-
tualne zapisach prawnych: w tym przypadku Polskie Norm PN-EN 14199:2015-07 i PN-
-EN 14490:2010. Normy te mają charakter wykonawczy, jednak – co ważne dla projektantów 
i jednostek nadzoru – zawierają szczegółowe wymagania, w tym materiałowe, co do stosowania 
mikropali i gwoździ gruntowych, m.in. wykonywanych w technologii wiercenia z jednoczesną in-
iekcją (system samowiercący). Szczególnie rygorystycznie opisane są wymogi w zakresie gatunki 
stali, jaki może stosowany jako zbrojenie mikropali lub gwoździ gruntowych oraz jego parametry 
mechaniczne. Jednocześnie wprowadzenie do obrotu systemów geotechnicznych, jak innych wyrobów 
budowlanych, odbywa się na podstawie m.in. Europejskiej Oceny Technicznej i Krajowej Oceny 
Technicznej. Jednak krajowe oceny techniczne mają charakter produktowy - oznacza to, że Proces 
certyfikacji dotyczy jedynie spełnienia parametrów technicznych podanych w ocenie technicznej. 
W procesie oceny technicznej nie jest badana zgodność wyrobu z normami przeznaczenia (np. PN-
-EN 14199 i PN-EN 14490). Możliwa jest zatem, że wyrób ma ocenę techniczną, ale jedno-
cześnie jest niezgodny z normami projektowymi i wykonawczymi.Należy zatem mieć pełną świa-
domość jaki zapisy normowe regulują wymogi dla geotechnicznych systemów samowiercących , gdyż 
odpowiedzialność za zgodność rozwiązania od strony projektowej i materiałowej z uregulowaniami 
normowymi spoczywa na projektancie, jednostkach nadzoru lub inwestorze.

Słowa kluczowe: systemy geotechniczne, stal, wymagania normowe, krajowe oceny techniczne

1. Wstęp 

Zagadnienia związane z projektowaniem tradycyjnych konstrukcji, takich jak 
żelbetowe czy stalowe są znane projektantom od lat, a obecnie bardzo dobrze 
uregulowane prawnie. W związku z tym proces ich wymiarowania oraz doboru 
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materiałów konstrukcyjnych jest uporządkowany i – przy zachowaniu staranności 
technicznej – trudno o popełnienie błędu.

Zupełnie inaczej rzecz ma się z konstrukcjami geotechnicznymi obejmującymi 
w szczególności, stosunkowo młode dziedziny: gwoździowania gruntu oraz szero-
kiego wykorzystania mikropali. Opis współpracy z gruntem jest z natury – z po-
wodu złożoności tego ośrodka – trudny, a sytuację dodatkowo komplikował fakt 
braku zapisów prawnych dotyczących tych konstrukcji. Niestety, mimo że szereg 
uregulowań w zakresie mikropali i konstrukcji z gruntu gwoździowanego poja-
wił się już w 2005 roku (PN-EN 14199:2005 Wykonawstwo specjalnych robót 
geotechnicznych – Mikropale), nadal zauważalna jest duża uznaniowość przy ich 
projektowaniu.

I tak, o ile do konstrukcji naziemnych stosowane są materiały powszechnie 
uznane i opisane w normach, tak we wspomnianych konstrukcjach geotechnicz-
nych – będących przecież podstawą ustroju nośnego – wprowadzane są nierzadko 
materiały (gatunki stali) wykorzystywane w innych dziedzinach przemysłu i nie-
sprawdzone w warunkach budowalnych, a co za tym idzie niemające oparcia w ak-
tualnych zapisach prawnych/normowych.

Kwestia jest szczególnie istotna zwłaszcza przy stosowaniu mikropali i gwoździ 
gruntowych, wykonywanych w tzw. systemie samowiercącym, w którym stalowe 
elementy zbrojenia wykorzystywane są na etapie instalacji jako przewód wiert-
niczy i iniekcyjny. Najbardziej rozpowszechniony z tych systemów, oryginalny, 
opracowany ponad 25 lat temu system samowiercących iniekcyjnych mikropali 
i gwoździ gruntowych Ischebeck TITAN, wniósł ogromny wkład w rozwój rynku 
geotechnicznego, na zawsze zmieniając sposób myślenia o zagadnieniach budow-
nictwa inżynierskiego. Dał projektantom wszechstronne narzędzie o ogromnych 
możliwościach, a wykonawcom łatwość i wydajność instalacji. Należy jednak pa-
miętać, że u podstaw geoinżynieryjnej rewolucji stoją drobiazgowo przemyślane 
podstawy materiałowe całego systemu. Wszak połączenie w jednej żerdzi cech wy-
maganych dla narzędzia wiertniczego (aby system był sprawny i efektywny w fazie 
wykonawczej) oraz właściwości odpowiednich dla zbrojenia konstrukcyjnego nie 
jest wcale oczywiste. System musi być wydajny w fazie wykonawczej (umożli-
wiać uzyskania odpowiedniego tempa wiercenia), trwały, aby żerdź poddawana 
w trakcie wiercenia dużym obciążeniom (skręcanie, obciążenia dynamiczne) nie 
została przeciążona lub uszkodzona i zachowując wszystkie właściwości wymagane 
dla zbrojenia, mogła być wykorzystana jako element konstrukcyjny. Pogodzenie 
tych funkcji oraz dobór odpowiedniego materiału do stworzenia systemu pochło-
nął wiele lat prac badawczo-rozwojowych oraz testów. Tymczasem popularność 
rynkowa systemu przyczyniła się do powstania wielu systemów konkurencyjnych, 
bazujących na tych samych założeniach, różniących się jednak znacząco w szcze-
gółach konstrukcyjnych. Jak wspomniano, sercem systemu samowiercącego jest 
żerdź rurowa i to ona właśnie decyduje o sukcesie. Jednocześnie żerdź, z uwagi na 
wspomniane uwarunkowania jest najdroższym elementem systemu i to właśnie 
jej dotyczy najwięcej różnic. Obecnie można spotkać systemy samowiercące 
oparte na dość egzotycznych gatunkach stali, co jest tym bardziej szokujące, że to 
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przecież własności materiałów konstrukcyjnych decydują o bezpieczeństwie tych 
elementów, a odpowiedzialność za niewłaściwy ich dobór spada jedynie na projek-
tanta.

Dlatego tak ważne wydaje się jasne określenie wymagań i warunków stosowa-
nia odnoszących się do żerdzi samowiercących iniekcyjnych mikropali i gwoździ 
gruntowych, pozwalające uniknąć ryzyka oraz błędów formalnych czy projekto-
wych. Niezwykle istotna jest również pełna świadomość, czym w rzeczywistości 
są systemy samowiercące, jak funkcjonują i jakim podlegają uregulowaniom for-
malnym.

W dalszej części tekstu, w usystematyzowany sposób przedstawiono zagad-
nienia techniczne i formalne dotyczące stosowania zbrojenia mikropali i gwoździ 
gruntowych.

2. Podstawy formalne

Obecnie w Polsce, jak i pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej, 
aspekty techniczne związane z mikropalami i gwoździami gruntowymi, zgodnie 
z Dyrektywą dot. wyrobów budowlanych regulowane są przez Polskie Normy, 
z których najważniejsze to:

– PN-EN 14199:2015-07 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych 
– Mikropale;

– PN-EN 14490:2010 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – 
Gwoździe gruntowe.

Normy te mają charakter wykonawczy, jednak – co ważne dla projektantów, 
jednostek nadzoru i osób odpowiedzialnych za poprawność formalną rozwiązań 
projektowych, a potem ich realizacji – zawierają szczegółowe wymagania, w tym 
materiałowe, co do stosowania mikropali i gwoździ gruntowych, m.in. wykonywa-
nych w technologii wiercenia z jednoczesną iniekcją (system samowiercący). Warto 
też zauważyć, co jest sporym ułatwieniem, że pomimo odmiennych przedmiotów, 
normy te są spójne w zakresie opisu procesu technologicznego (wykonawstwa) 
oraz właściwości materiałowych elementu nośnego konstrukcji geotechnicznej. 
Odwołują się również do tych samych norm w zakresie materiałów i podejść pro-
jektowych.

Na długo przed ustanowieniem wyżej wymienionych Polskich Norm dotyczą-
cych mikropali i gwoździ gruntowych, funkcjonowały wyczerpujące uregulowania 
niemieckie (w Niemczech od 1983 r. konieczna jest krajowa aprobata technicz-
na w tym zakresie). Niemiecki producent systemu TITAN – Friedr. Ischebeck 
GmbH przeprowadził szeroko zakrojone i wnikliwe badania, które pozwoliły 
otrzymać Krajową Aprobatę Techniczną Z-34.14-209 „Pale iniekcyjne TITAN”, 
obejmującą projektowanie, wymiarowanie, warunki stosowania i wykonywanie 
mikropali. Należy tu przypomnieć, że w obszarze budownictwa to właśnie nie-
mieckie aprobaty i normy wskazywały kierunki rozwoju i promowały nowe pro-
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dukty i technologie wśród projektantów, wykonawców i inwestorów, co zresztą 
znajduje odzwierciedlenie w aktualnych normach europejskich, w których wiele 
zapisów oparto właśnie na przepisach niemieckich.

Nieco inaczej kwestia zapisów prawnych wygląda w USA, gdzie nie ma wła-
ściwie postanowień o statusie norm, ale istnieją następujące rekomendacje oraz 
przewodniki projektowe i wykonawcze dotyczące mikropali i gwoździ grunto-
wych:

−	 Hollow Bar Soil Nails (HBSN), Publication No. FHWA-CFL/TD-09-
001, czerwiec 2009;

−	 Soil Nail Walls Refrence Manual FHWA-NHI-14-007, luty 2015;
−	 Hollow Core Soil Nails/State of the Practice FHWA-SA-97-070, kwiecień 

2006;
−	 Micropile Design and Construction Reference Manual, FHWA NHI-05-

039, grudzień 2005.
Niezależnie od miejsca opracowania, wyróżniającą cechą wspólną jest, że 

wszystkie przytoczone opracowania szczegółowo regulują wymagania materia-
łowe dla zbrojenia, które decyduje o nośności i trwałości mikropali czy gwoździ 
gruntowych. W żadnym miejscu na świecie o rozwiniętej kulturze technicznej, 
kwestia ta nie pozostaje nieuregulowana i nie jest przedmiotem dowolności. 
Spełnienie tych założeń jest szczególnie istotne w najpopularniejszych obecnie 
technologiach samowiercących, gdzie gwintowana żerdź stalowa – jako element 
będący jednocześnie przewodem wiertniczym, przewodem iniekcyjnym i zbroje-
niem konstrukcyjnym – jest sercem przesądzającym nie tylko o sukcesie syste-
mu, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie konstrukcji. Niestety, jednocześnie 
to właśnie jakość zbrojenia (żerdzi stalowych) wpływa w głównej mierze na koszt 
systemu, co w oczywisty sposób wykorzystywane jest przez producentów i wy-
konawców różnych typów mikropali i gwoździ samowiercących jako pole do 
walki rynkowej. Ponieważ ma to odbicie w ogromnym zróżnicowaniu cenowym 
i jakościowym różnych rozwiązaniach – mimo ich pozornego podobieństwa – 
konieczne wydaje się zebranie i jasne określenie warunków stosowania mikropali 
i gwoździ gruntowych, w szczególności samowiercących, które pomoże ustrzec 
projektantów przed błędami formalnymi. W dalszej części skrótowo opisane 
zostały wymogi odnośnie zbrojenia zawarte w obowiązujących unormowaniach 
polskich i europejskich, które w omawianej kwestii przedstawiają identyczne 
zapisy.

3. Wymagania materiałowe dla zbrojenia trwałych mikropali i gwoździ 
gruntowych

Jak wspomniano, wymagania materiałowe co do zbrojenia mikropali i gwoź-
dzi gruntowych zawarte są w normach PN-EN 14199:2015:07 w punkcie 6.2. 
i PN-EN 14490:2010 w punkcie 6.2.2.2.
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Normy te zgodnie określają warunek, iż jako zbrojenie dopuszcza się jedy-
nie stal konstrukcyjną, która dodatkowo musi spełniać szereg wymagań, stąd 
klarowny rozdział możliwych do zastosowania rodzajów zbrojenia i odpowiada-
jących im norm regulujących te wymagania:

−	 Zbrojenie z prętów pełnych, musi spełniać wymagania wg PN-EN 10080 
„Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia 
ogólne dla zbrojenia z prętów pełnych”; Norma obejmuje stale, których 
zawartość skład chemiczny i równoważnik węgla CEV określony zgodnie 
z wytycznymi w punkcie 7.1.3 nie przekraczają wartości podanych w ta-
beli 2 przedmiotowej normy (CEV max. 0.50 wg analizy wytopowej);

−	 Zbrojenie żerdziami rurowymi (systemy samowiercące), musi spełniać 
wymagania wg PN-EN 10210 „Kształtowniki zamknięte wykonane na 
gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych” lub 
PN-EN 10219 „Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zim-
no ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych”; Normy 
obejmują stale niestopowe jakościowe: S235JRH, S275JOH, S275J2H, 
S355JOH, S355J2H; Stale drobnoziarniste: S275NH, S275NLH, 
S355NH, S355NLH, S460NH, S460NLH;

−	 Zbrojenie z kształtowników walcowanych na gorąco (np. dwuteowniki 
szerokostopowe H), musi spełniać wymagania wg PN-EN 10025 „Wyro-
by walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych”; stale gatunków: S235, 
S275, S355, E295, E335 i E360.

Zapisy normowe nie dopuszczają zatem stosowania elementów nośnych wy-
konywanych na podstawie innych norm niewyszczególnionych, bądź nieade-
kwatnych do rodzaju zbrojenia (o innym przeznaczeniu). Jednocześnie, mimo 
pozostawienia pozornej swobody w doborze typu zbrojenia i rodzaju stali, 
jednoznacznie wskazują rygorystyczne parametry – skład chemiczny, własno-
ści mechaniczne i własności technologiczne – opisane w wymieniowych wyżej 
normach. Zgodnie z powyższymi normami niedopuszczalne jest niezależnie od 
typu zbrojenia stosowanie elementów nośnych ze stali o przeznaczeniu innym 
niż konstrukcyjna, np. narzędziowych jak np. 28Mn6, żeliwa, staliwa, stali nie-
normowych np. GM600, itp.

W dalszej część normy PN-EN 14490:2010 w punkcie 7.1.1 określono, że 
do projektowania konstrukcji pali betonowych należy stosować jako podsta-
wową normę PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) „Projektowanie konstrukcji 
z betonu”, która narzuca dalsze restrykcyjne wymagania dla zbrojenia mikro-
pali. Zebrane wymagania co do parametrów zbrojenia zbierają tabele C.1 i C.2 
Eurokodu 2 (rys. 1).



416 Maca M., Sierant J.

Rys. 1. Zestawienie wymogów dla zbrojenia (wypis z EC2)

3.1. Granica plastyczności

Podstawową własnością materiałową opisującą jakość i możliwości zasto-
sowania zbrojenia do mikropali czy gwoździ gruntowych jest jego wytrzyma-
łość opisywana przez granicę plastyczności f

yk 
i wytrzymałość na rozciąganie f

tk
. 

Zgodnie z EC 2 oraz PN-EN 14490:2010 punkt 6.2.2.2.1 granica plastyczno-
ści żerdzi stalowych do zbrojenia mikropali i gwoździ gruntowych ograniczo-
na jest do przedziału f

y
=400-600 MPa, co wynika z warunku zgodności od-

kształceń stali i kamienia cementowego, a odkształcenia kamienia cementowego 
nie mogą przekroczyć 0.3%. Podane wartości brzegowe określają granicę pla-
styczności końcowego produktu - dla żerdzi do zastosowań trwałych oznacza 
to f

y
≤600 MPa gotowego produktu (po formowaniu na zimno). Warunek ten 

wyklucza możliwość wykorzystania prętów ze stali wysokowytrzymałych, czy-
li o granicy plastyczności powyżej 600 MPa. Zbrojenie tego typu jest bardzo 
popularne w systemach kotwienia i stąd często „przeszczepiane” do pozornie 
zbliżonych zastosowań jako np. gwoździe gruntowe.
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3.2. Ciągliwość

Zgodnie z p. 3.2.4 PN-EN 1992-1-1 zbrojenie powinno się charakteryzować 
odpowiednią ciągliwością zdefiniowaną przez stosunek wytrzymałości na rozciąga-
nie do granicy plastyczności (f

t
/f

y
)
k
 i wydłużenie przy maksymalnej sile e

uk.
. War-

tość ciągliwości oznacza przyrost odkształceń plastycznych elementu, bez naru-
szenia spójności materiału po przekroczeniu obciążenia odpowiadającego granicy 
plastyczności – bez dalszego wzrostu obciążenia – aż do momentu zniszczenia. Im 
ta wartość wyższa, tym większe bezpieczeństwo konstrukcji – bardziej widoczne 
są deformacje oznaczające przekroczenie założonych obciążeń i dłuższy margines 
czasowy, co pozwala na odpowiednią reakcje zapobiegającą katastrofie. Mała war-
tość oznacza nagłe zniszczenie elementu konstrukcji po przekroczeniu granicy pla-
styczności. Zagadnienie dobrze ilustruje wykres naprężenie-odkształcenie (rys. 2).

Rys. 2. Wykres naprężenie-odkształcenie dla typowych stali

W załączniku C PN-EN 1992-1-1, ze względu na ciągliwość, zbrojenie po-
dzielone zostało na 3 klasy, którym przypisano wymóg minimalnego wydłużenia 
względnego przy zniszczeniu, odpowiednio A=2.5%, B=5.0% i C=7.5% oraz 
odpowiadające im progi wartości (f

t
/f

y
)
k. 

Normowe wymagania w tym zakresie dla 
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mikropali i gwoździ gruntowych określono jako mimimalne wydłużenie elementu 
stalowego przy maksymalnej sile na poziomie 5%. Własności te określane są dla 
gotowego elementu (nie materiału), zatem muszą być potwierdzone we właści-
wym dokumencie, np. ocenie technicznej, niezależnie dla każdego typu elementu 
zbrojącego, co – jak potwierdza praktyka – jest często pomijane.

Sprawdzenie spełnienia warunku ciągliwości przez żerdź rurową, choć w krajo-
wych warunkach rzadko stosowane, może być również bardzo łatwo przeprowa-
dzone na placu budowy przez wykonanie próby zginania i odginania, jak pokazano 
na rys, 3. Polega ona na zagięciu żerdzi o 1800 (formując kształt U) wokół sworznia 
o średnicy równej sześciokrotności średnicy żerdzi. Jeżeli na powierzchni żerdzi 
pojawią się rysy lub żerdź pęknie, ciągliwość nie jest wystarczająca. Metodykę opi-
sano dokładnie w ASTM A 615 „Specyfikacja dla niskostopowych prętów żebro-
wanych i gładkich do zbrojenia betonu”.

Rys. 3. Próba zginania

3.3. Minimalna powierzchnia względna użebrowania prętów

Głównym zadaniem zbrojenia mikropali i gwoździ gruntowych jest współpraca 
z kamieniem cementowym (trzonem iniekcyjnym) oraz transfer obciążeń zewnętrz-
nych na ośrodek gruntowy. Na sposób funkcjonowania tego zespolenia niewątpliwie 
ogromny wpływ ma rodzaj zastosowanego na żerdzi gwintu, a dokładnie wartość 
powierzchni względnej użebrowania f

R
 (rys. 4). Wskaźnik ten zależy od zrzutowanej 

na oś zbrojenia powierzchni żeber i od średnicy pręta. Tak opisana charakterystyka 
powierzchni zbrojenia powinna zapewniać odpowiednią przyczepność betonu. We-
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dług załącznika C normy PN-EN 1992 minimalna wymagana wartość f
R
 wynosi 

0.056 (dla zbrojenia o średnicy >12 mm), która zapewnia, że wiązanie nie zostanie 
zerwane. Wynika też z tego bezpośrednio, że rury gładkie lub żerdzie z popularnym 
gwintem typu R (gwint falisty wg normy ISO 10208, opracowany dla połączeń 
osprzętu wiertniczego) nie spełniają przedstawionych warunków.

Duża powierzchnia względna użebrowania i odpowiedni rodzaj gwintu ma 
jeszcze jedną, niebagatelną cechę – zapewnia szczelność kamienia cementowego 
przez ograniczenie rozwartości rys trzonu iniekcyjnego do wartości 0.1 mm. Zgod-
nie z postanowieniami norm PN-EN 14490 i PN-EN 14199 ograniczenie rozwar-
tości rys do podanej wartości granicznej umożliwia stosowanie w rozwiązaniach 
trwałych żerdzi bez dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych, co w znacznym 
stopniu pozwala ograniczyć koszty. Fakt spełnienia tego kryterium powinien być 
potwierdzony wynikami badań. Samo badanie zaś należy przeprowadzać na pró-
bach wykonywanych wg standardowej procedury wykonawczej. Nie dopuszcza 
się zatem np. modyfikacji zaczynu iniekcyjnego na potrzeby badań laboratoryj-
nych. Jednocześnie podkreślić należy, że stosowanie zbrojenia bez dodatkowych 
zabiegów ochrony antykorozyjnej (powłok specjalnych, naddatku przekroju itp.) 
dopuszczalne jest jedynie przy spełnieniu powyższego warunku szczelności.

Rys. 4. Rozwój technologii mikropali pod kątem zwiększenia przyczepności zbrojenia do kamienia 
cementowego
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3.4. Badanie udarności młotem Charpy’ego (CVN)

Żerdzie stalowe w systemach samowiercących są wykorzystywane w pierwszej 
kolejności jako przewód wiertniczy, potem jako przewód iniekcyjny i dopiero 
w ostatnim etapie jako zbrojenie konstrukcyjne pracujące – w zależności od 
zastosowania – na rozciągnie, ściskanie, ścinanie. Przeciążenie lub przedwczesne 
uszkodzenie żerdzi podczas wiercenia wyklucza możliwość użycia jej jako elementu 
nośnego, stąd należy unikać takich sytuacji. Pogodzenie właściwości odpowiednich 
dla narzędzia wiertniczego i zbrojenia jest kwestią wrażliwą ale kluczową. Należy 
mieć absolutną pewność co do sposobu zachowania się materiału podczas fazy 
wiercenia i zdolności utrzymywania parametrów istotnych dla późniejszej, dłu-
goletniej pracy. Biorąc pod uwagę brak realnych możliwości sprawdzenia, czy po 
fazie wiercenia żerdź nie została osłabiona, tę pewność należy uzyskać zawczasu, 
opierając się na właściwym gatunku stali. Stosowanie żerdzi z gatunków stali nie 
objętych normami (rozdz.3), kierując się jedynie charakterystykami wytrzymało-
ściowymi jest obarczone ogromnym ryzykiem.

Zwykle narzędzia wiertnicze wykonywane są ze stali z wysokoplastycznego, 
uspokojonego, ciągliwego stopu chromowo-niklowego, tak by były zdolne oprzeć 
się niekorzystnym oddziaływaniom powstającym podczas wiercenia obrotowo-
-udarowego i skręcenia. Niestety żerdzie rurowe do mikropali czy gwoździ grun-
towych ze stali chromowo-niklowych byłyby zbyt kosztowne, a jednocześnie nie 
spełniałyby wymagań dla późniejszej funkcji zbrojenia.

Aby uniknąć szkodliwych efektów przeciążenia żerdzi systemów samowiercą-
cych podczas prowadzenia wiercenia, do ich produkcji wykorzystywana jest wy-
sokogatunkowa, niskowęglowa stal drobnoziarnista S460 NH zgodna z PN-EN 
10210. Materiał ten charakteryzuje się najwyższą możliwą odpornością na obcią-
żenie dynamiczne wg testu Charpy’ego (rys. 5) – powyżej 80 J w temperaturze 
20oC.

Dla porównania, inne konstrukcyjne stale drobnoziarniste wg EN 10210, np. 
stal S355, wykazują się odpornością na obciążenia dynamiczne (Charpy) nie wyż-
szą niż 27 J w temperaturze +27oC i brakiem odporności w temperaturze -20oC.
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Rys. 5. Schemat badania odporności na obciążenie dynamiczne metodą Charpy’ego

4. Podsumowanie

Systemy samowiercących mikropali i gwoździ gruntowych stały się powszech-
nym narzędziem wykorzystywanym do projektowania i realizacji fundamentów 
mikropalowych, fundamentów zespolonych, konstrukcji oporowych, ścian gwoź-
dziowanych itp. Konstrukcje te, jako szczególnie odpowiedzialne i ekstremalnie 
kosztowne w naprawie należy projektować bazując na dogłębnej znajomości wa-
runków pracy w indywidualnych przypadkach oraz – co niemniej ważne – wymo-
gów formalnych. Należy zatem skrupulatnie stosować się do aktualnych zapisów 
prawnych – w tym przypadku Polskich Norm PN-EN 14199:2015-07 i PN-EN 
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14490:2010 w zakresie projektowania, warunków wykonywania i restrykcji ma-
teriałowych dotyczących elementów konstrukcyjnych (stal, iniekt lub beton). Za-
gadnienia te dla zbrojenia mikropali i gwoździ gruntowych zostały przedstawione 
wyżej. Z tej krótkiej charakterystyki wynika, że wymagania są dość rygorystyczne, 
ale dzięki jednoznacznemu ich opisowi, dobór właściwego materiału jest stosun-
kowo prosty – wymaga jedynie spełnienia kilku warunków, znanych z konstrukcji 
żelbetowych.

Do dyspozycji projektantów, wykonawców i inwestorów dostępnych jest wiele 
typów i systemów mikropali i gwoździ gruntowych, pozornie nie różniących się od 
siebie i oferujących te same jakościowo rozwiązania. Żeby je jednak świadomie – 
i bez naruszenia zapisów normowych – stosować, należy porównać i sprawdzić ich 
parametry techniczne. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie poprawności, 
a co za tym idzie bezpieczeństwa i trwałości rozwiązania technologicznego.

Warto wspomnieć, że wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego (jakim 
niewątpliwie są systemy samowiercące) odbywa się na podstawie szeregu doku-
mentów: Europejskiej Oceny Technicznej i znaku CE lub Krajowej Oceny Tech-
nicznej i znaku budowalnego B oraz Deklaracji Właściwości Użytkowych. Pa-
rametry materiałowo-techniczne każdego rozwiązania określone są w ocenach 
technicznych, choć w przypadku systemów geotechnicznych bez podania gatunku 
stali. Należy mieć świadomość, iż krajowe oceny techniczne mają charakter pro-
duktowy - oznacza to, że Proces certyfikacji dotyczy jedynie spełnienia parame-
trów technicznych podanych w ocenie technicznej. W procesie oceny technicznej 
nie jest badana zgodność wyrobu z normami przeznaczenia (np. PN-EN 14199 
i PN-EN 14490). Stąd niezwykle istotny jest punkt każdej aprobaty technicznej 
zatytułowany „Zamierzone zastosowanie wyrobu”, definiujący obszary stosowania 
wyrobu, normy wg których należy rozwiązanie z jego wykorzystaniem projekto-
wać (tu znajduje się zapis o uwzględnieniu wymagań Eurokodu 2) oraz normy, 
których wymagania musi spełniać gotowe rozwiązanie, np. mikropale muszą być 
zgodne z PNEN 14199. Możliwa jest zatem sytuacja, w której wyrób otrzymuje 
ocenę techniczną (ponieważ od strony technicznej spełnia wymagania określone 
przez producenta), a jednocześnie jest niezgodny z normami projektowymi i wy-
konawczymi. Należy zatem mieć pełną świadomość, że odpowiedzialność za zgod-
ność rozwiązania od strony projektowej i materiałowej z uregulowaniami normo-
wymi spoczywa na projektancie.

Podsumowując należy stwierdzić, iż dopiero pełna świadomość opisanych po-
wyżej uwarunkowań i stosowanie ich w praktyce inżynierskiej daje możliwość bez-
piecznego stosowania systemu samowiercącego.

Systemy samowiercące to niewątpliwa łatwość stosowania, stosunkowo duża 
odporność na niedoskonałości wykonawcze i prostota. To wszystko, co decyduje 
o tak szerokich możliwościach i popularności. Prostoty nie należy jednak utożsa-
miać z ignorancją. Niestety, uwidacznia się ostatnio - wynikająca z nieświadomo-
ści bądź braku refleksji - tendencja do całkowitego uproszczenia tematu. Przed-
stawiony tekst ma stanowić pomoc w usystematyzowaniu wiedzy o założeniach 
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i podstawach systemów samowiercących i ułatwić uniknięcie formalno-technicz-
nych pułapek.

„Nie wszystko złoto, co się świeci” - nie wszystko co wierci, to system samo-
wiercący.

Porównanie cech żerdzi do mikropali i gwoździ gruntowych można przeprowadzać wg 
następującego klucza:

1. Typ zbrojenia i właściwy mu gatunek stali;
2. Granica plastyczności fy żerdzi stalowej (w docelowym kształcie);
3. Siła zrywająca Fu żerdzi stalowej (w docelowym kształcie);
4. Wydłużenie względne (ciągliwość) Agt żerdzi do zniszczenia bez redukcji przekroju 

poprzecznego;
5. Przekrój poprzeczny, obliczony z masy żerdzi na 1mb długości;
6. Użebrowanie (gwint) zwiększający przyczepność;
7. Badanie siły zrywającej dla dwóch połączonych odcinków żerdzi;
8. Odporność na obciążenie dynamiczne wg testu Charpy’ego;
9. Atest hutniczy/analizy wytopowa;
10. Podstawa gwarancji zadeklarowanych parametrów technologicznych:

−	 Wyniki badań z niezależnych ośrodków badawczych, laboratoriów,
−	 Stała kontrola jakości,
−	 System zarządzania jakości ISO 9001,

11. Trwałe widoczne oznakowanie komponentów systemu;
12. Ceny żerdzi stalowych: stale niskowęglowe (0.2% C, 1.5% Mn) bez wymaganej 

ciągliwości po procesie walcowania są ok. 20% tańsze niż żerdzie ze stali S460 NH.
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Informacje dla Autorów

Procedura recenzowania publikacji
1.	 Każda	 publikacja	 przesłana	 do	 Redakcji	 drogą	 elektroniczną	 lub	 pocztową	 podlega	
procedurze	recenzowania	(dwóch	niezależnych	recenzentów	spoza	jednostki	zatrudnia-
jącej	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	swo-
ich	tożsamości	(tzw.	„double-blind review proces”).

5.	 W	szczególnych	przypadkach	niemożności	dostosowania	się	do	powyższej	zasady	(wą-
ska	problematyka	artykułu,	brak	dużej	 liczby	potencjalnych	 recenzentów)	 recenzent	
pochodzący	z	tej	samej	jednostki	będzie	podpisał	deklarację	o	niewystępowaniu	kon-
fliktu	interesów.	Za	konflikt	interesów	będzie	się	uznawać	zachodzące	między	recen-
zentem	a	autorem:
•	 bezpośrednie	relacje	osobiste	(pokrewieństwo,	związki	prawne,	konflikt),
•	 relacje	podległości	zawodowej,
•	 bezpośrednia	współpraca	naukowa	w	ciągu	ostatnich	dwóch	 lat	poprzedzających	
przygotowanie	recenzji.

6.	 Recenzja	ma	formę	pisemną	i	kończy	się	jednoznacznym	wnioskiem,	co	do	dopuszczenia	
artykułu	do	publikacji	bez	zmian,	dopuszczenia	artykułu	do	publikacji	po	uwzględnieniu	
uwag	zawartych	w	recenzji	lub	jego	odrzucenia.

7.	 Zasady	kwalifikowania	publikacji	do	druku	w	wyniku	recenzji:
•	 oryginalność	publikacji	w	zaproponowanej	metodzie	rozwiązania	problemu,	w	zastoso-
waniu	nowych	ujęć	teoretycznych	problemu	lub	w	przedstawieniu	interesującego	syn-
tetycznego	spojrzenia	na	pewną	dziedzinę	badań,

•	 poprawność	terminologiczna	zastosowana	w	publikacji,
•	 poprawność	stylistyczna	i	językowa	publikacji,
•	 trafny	i	wystarczający	dobór	literatury,
•	 właściwy	dobór	materiału	ilustracyjnego.

8.	 Nazwiska	recenzentów	poszczególnych	publikacji	nie	będą	ujawniane	w	kolejnych	nu-
merach	 czasopisma;	 lista	 recenzentów	 będzie	 podana	 do	 publicznej	 wiadomości	 raz	
w	roku.

Informacja o zabezpieczeniu przed zjawiskiem ghostwriting
Zjawisko	 ghostwriting	występuje	wówczas,	 gdy	ktoś	wniósł	 istotny	wkład	w	powstanie	

publikacji,	bez	ujawnienia	swojego	udziału	jako	jeden	z	autorów	lub	bez	wymienienia	jego	roli	
w	podziękowaniach	zamieszczonych	w	publikacji.	
Zjawisko	guest authorship (honorary authorship)	występuje	wówczas,	gdy	udział	autora	jest	

znikomy	lub	w	ogóle	nie	miał	miejsca,	a	pomimo	to	jest	autorem	lub	współautorem	publikacji.
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Aby	przeciwdziałać	przypadkom	ghostwriting	i	guest authorship	Redakcja	Zeszytów	Nauko-
wo-Technicznych	Stowarzyszenia	Inżynierów	i	Techników	Komunikacji	Oddział	w	Krakowie	
wdraża	poniższe	rozwiązania:
1.	 Redakcja	wymaga	od	autorów	publikacji	ujawnienia	wkładu	poszczególnych	autorów	
w	powstanie	publikacji	(z	podaniem	ich	afiliacji	oraz	kontrybucji,	tj.	informacji,	kto	jest	
autorem	koncepcji,	założeń,	metod,	protokołu,	itp.	wykorzystywanych	przy	przygoto-
waniu	publikacji),	przy	czym	główną	odpowiedzialność	będzie	ponosić	autor	zgłaszają-
cy	opracowanie.

2.	 Redakcja,	począwszy	od	numeru	1/2012,	wyjaśnia	w	Informacji	dla	Autorów,	że	gho-
stwriting	 i	guest authorship	 są	przejawem	nierzetelności	naukowej,	 a	wszelkie	wykryte	
przypadki	będą	demaskowane,	włącznie	z	powiadomieniem	odpowiednich	podmiotów	
(instytucje	zatrudniające	autorów,	towarzystwa	naukowe,	stowarzyszenia	edytorów	na-
ukowych	itp.).

3.	 Redakcja	wymaga	od	Autorów	informacji	o	źródłach	finansowania	publikacji,	wkładzie	in-
stytucji	naukowo-badawczych,	stowarzyszeń	i	innych	podmiotów	(„financial disclosure”).

4.	 Redakcja	dokumentuje	wszelkie	przejawy	nierzetelności	naukowej,	zwłaszcza	łamania	
i	naruszania	zasad	etyki	obowiązujących	w	nauce.

Przygotowanie tekstów do druku
•	 Tekst	powinien	być	napisany	w	edytorze	WORD	czcionką	Times	New	Roman	o	roz-
miarze	12	pt,	odstęp	między	wierszami	pojedynczy,	do	rozpoczęcia	akapitu	stosować	
pojedynczy	„Tab”,	a	nie	spacje.

•	 Nie	należy	stosować	więcej	niż	jednej	spacji	między	wyrazami	i	ręcznego	dzielenia	wy-
razów.

•	 Ilustracje	 należy	 przesyłać	 jako	 oddzielne	 pliki:	 *.tif,	 *.pdf	 lub	 *.jpg	 (rozdzielczość	
300dpi),	w	odpowiednich	miejscach	w	tekście	należy	zamieścić	podpisy.

•	 Wzory	matematyczne	proszimy	wykonywać	w	miarę	możliwości	w	programie	„math-
type”.

•	 Zamieszczenie	materiału	ilustracyjnego	powinno	spełniać	wymogi	prawa	autorskiego	
(do	artykułu	należy	dołączyć	oświadczenie).

•	 Wszystkie	rysunki,	fotografie	i	tabele	powinny	mieć	numer	i	podpis.
•	 Rysunki,	wykresy	i	tabele	powinny	być	przygotowane	w	technice	czarno-białej.
•	 Prosimy	Autorów	artykułów	o	podanie	stopni	i	tytułów	naukowych,	afiliacji	(miejsce	
pracy),	adresu	pocztowego,	telefonu,	adresów	mailowych.

•	 W	przypadku,	gdy	jest	więcej	niż	jeden	Autor,	w	przypisie	do	polskiego	tytułu	należy	
określić	procentowy	wkład	Autorów	w	publikację.

•	 Pełny	tekst	nie	powinien	przekroczyć	16	stron	wraz	z	tabelami,	zdjęciami	i	rysunkami.
•	 Na	końcu	artykułu	prosimy	o	zamieszczenie	streszczenia	artykułu	i	kilku	słów	kluczo-
wych	(minimum	trzy)	oraz	tłumaczeń	tytułu	artykułu,	streszczenia	i	słów	kluczowych	
na	język	angielski.

•	 Artykuły	nie	mogą	zawierać	cech	i	elementów	komercyjnych.
•	 Pliki	mogą	być	spakowane	przy	pomocy	programów	RAR	lub	ZIP.
•	 Tekst	proszę	dostarczać	w	postaci	pliku	na	CD	lub	mailem.
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9 Igor Gisterek, Zrównoważone zielone torowiska tramwajowe 2 (123) 135-144
10 Szymon Glinka, Tomasz Owerko, Otwarte dane przestrzenne jako bazowe 

źródło informacji w systemach integrujących dane BIM oraz GIS
2 (123) 145-158

11 Paweł Gradowski, Wypełnienie wymagań interoperacyjności sieci 
kompleksowych

2 (123) 159-172

12 Iwona Karasiewicz, Bezpieczna integracja w procesie zarządzania ryzykiem z 
punktu widzenia jednostki inspekcyjnej

2 (123) 173-186

13 Andrzej Kochan, Model infrastruktury cyfrowego bliźniaka aplikacji ETCS 2 (123) 187-200
14 Barbara Kożuch, Tomasz Skowroński, Krzysztof Sroga, Studium 

wykonalności linii kolejowej – analiza i propozycja usprawnień
2 (123) 201-210

15 Robert Kruk, Beata Piwowar, Krzysztof Ochociński, Transport intermodalny 
jako alternatywa dla przewozów wagonowych rozproszonych

2 (123) 211-218

16 Maciej Kruszyna, Mariusz Korzeń, Przemyślenia związane z kształceniem na 
specjalnościach dotyczących transportu szynowego

2 (123) 219-228

17 Magdalena Kycko, Jacek Kukulski, Marek Pawlik, Wyzwania związane z 
wprowadzeniem testów kompatybilności RSC i ESC

2 (123) 229-242
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18 Jacek Łukasiak, Tomasz Ogórek, Jan Szczęsny, Roman Węglicki, Jerzy 
Zariczny, Regulacja osi toru – analiza projektu i przygotowanie do robót na 
przykładzie Centralnej Magistrali Kolejowej

2 (123) 243-254

19 Jacek Makuch, Igor Gisterek, Adam Hyliński, Piotr Lalewicz, Jędrzej 
Gonera, Analiza możliwości wykorzystania skanera laserowego do diagnostyki 
torów tramwajowych

2 (123) 255-270

20 Andrzej Massel, Wykorzystanie zmodernizowanej infrastruktury kolejowej w 
Polsce

2 (123) 271-282

21 Filip Nowak, Piotr Kozioł, Próba oceny konkurencyjności kolei dużych 
prędkości na podstawie wybranych kryteriów

2 (123) 283-304

22 Hubert Pietrzkiewicz, Radomir Domagała, Piotr Michalak, Zastosowanie 
lokomotywy dwunapędowej typu 111DE w transporcie intermodalnym

2 (123) 305-314

23 Agata Pomykała, Zmiany na rynku transportowym w erze Covid-19. Pierwszy 
rok pandemii

2 (123) 315-324

24 Iga Samkowska, Andrzej Kochan, Praktyczne zastosowanie RailML 2 (123) 325-334
25 Grzegorz Stencel, Ivana Martinčević, Andrzej Gibek, Parametry 

geometryczne i kinematyczne wybranych rozjazdów stosowanych na liniach 
dużych prędkości

2 (123) 335-342

26 Małgorzata Urbanek, Mateusz Kozak, Innowacyjna metoda transportu  
i rozładunku rozjazdów w blokach metodą wzdłużną

2 (123) 343-356

27 Patryk Urbański, Kuba Mieżowiec, Mariusz Far, Piotr Tarnawski, Dawid 
Gallas, Nowoczesna konstrukcja lekkiego spalinowo-elektrycznego autobusu 
szynowego typu 227M

2 (123) 357-368

28 Paweł Wontorski, Magdalena Dzierżak, Modułowa standardowa architektura 
systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym – aktualne trendy

2 (123) 369-379

Alfabetyczny wykaz autorów w 2021 roku

Lp. Nazwisko i imię Nr zeszytu Strony
 1 Artyszak Damian 2 (123) 7-24
 2 Barcikowska Renata 2 (123) 25-32
 3 Brona Przemysław 2 (123) 33-42
 4 Bryk Karol 2 (123) 43-54
 5 Cejmer Jerzy 2 (123) 55-72
 6 Dąbrowski Adam 2 (123) 55-72
 7 Domagała Radomir 2 (123) 305-314
 8 Duszyński Remigiusz 2 (123) 73-84
 9 Dzierżak Magdalena 2 (123) 369-379
 10 Engelhardt Juliusz 2 (123) 85-126
 11 Far Mariusz 2 (123) 43-54

357-368
12 Gallas Dawid 2 (123) 357-368
 13 Gertz Jan 2 (123) 127-134
 14 Gibek Andrzej 2 (123) 335-342
 15 Gisterek Igor 2 (123) 135-144

255-270
16 Glinka Szymon 2 (123) 145-158
 17 Gonera Jędrzej 2 (123) 255-270
 18 Gradowski Paweł 2 (123) 159-172
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 19 Hyliński Adam 2 (123) 255-270
 20 Karasiewicz Iwona 2 (123) 173-186

 21 Kochan Andrzej 2 (123) 187-200
325-334

 22 Korzeń Mariusz 2 (123) 219-228
 23 Kozak Mateusz 2 (123) 343-356
 24 Kozioł Piotr 2 (123) 283-304
 25 Kożuch Barbara 2 (123) 201-210
 26 Kruk Robert 2 (123) 211-218
 27 Kruszyna Maciej 2 (123) 219-228
 28 Kukulski Jacek 2 (123) 229-242
 29 Kycko Magdalena 2 (123) 229-242
 30 Lalewicz Piotr 2 (123) 255-270
 31 Łukasiak Jacek 2 (123) 243-254
 32 Makuch Jacek 2 (123) 255-270
 33 Martinčević Ivana 2 (123) 335-342
 34 Massel Andrzej 2 (123) 271-282
 35 Michalak Piotr 2 (123) 305-314
 36 Mieżowiec Kuba 2 (123) 357-368
 37 Nowak Filip 2 (123) 283-304
 38 Ochociński Krzysztof 2 (123) 55-72

211-218
39 Ogórek Tomasz 2 (123) 243-254
 40 Owerko Tomasz 2 (123) 145-158
 41 Pawlik Marek 2 (123) 229-242
 42 Pietrzkiewicz Hubert 2 (123) 305-314
 43 Piwowar Beata 2 (123) 211-218
 44 Pomykała Agata 2 (123) 315-324
 45 Rogowska-Jędra Marta 2 (123) 33-42
 46 Samkowska Iga 2 (123) 325-334
 47 Skowroński Tomasz 2 (123) 201-210
 48 Sroga Krzysztof 2 (123) 201-210
 49 Stefańska Natalia 2 (123) 43-54
 50 Stencel Grzegorz 2 (123) 335-342
51 Szczęsny Jan 2 (123) 243-254
 52 Tarnawski Piotr 2 (123) 43-54

357-368
 53 Urbanek Małgorzata 2 (123) 343-356
 54 Urbański Patryk 2 (123) 357-368
 55 Węglicki Roman 2 (123) 243-254
 56 Woch Aleksandra 2 (123) 43-54
57 Wontorski Paweł 2 (123) 369-379
58 Zariczny Jerzy 2 (123) 243-254
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Alfabetyczny wykaz recenzentów w 2021 roku 
Włodzimierz Czyczuła
Łukasz Drwota
Juliusz Engelhardt
Jan Gertz
Andrzej Kochan
Marek Krużyński
Sergiusz Lisowski
Józefa Majerczak
Grzegorz Mirek
Elżbieta Pilecka
Maciej Puchała
Sabina Puławska-Obiedowska
Wiesław Starowicz



PAtronAt nArodowy 
PreZydentA rZecZyPoSPolItej PolSkIej 
AndrZejA dudy 
w StulecIe odZySkAnIA nIePodleGłoŚcI

orGAnIZAtor konFerencjI
Stowarzyszenie	Inżynierów	i	Techników	Komunikacji	RP	Oddział	w	Krakowie	przy	
udziale:
–	Politechniki	Krakowskiej	–	Katedry	Dróg,	Kolei	i	Inżynierii	Ruchu
–	PKP	Polskich	Linii	Kolejowych	S.A.
–	Małopolskiej	Okręgowej	Izby	Inżynierów	Budownictwa	w	Krakowie
–	Krajowej	Sekcji	Kolejowej	SITK	RP

PAtronAt honorowy
Andrzej	Adamczyk	–	Minister	Infrastruktury
Łukasz	Kmita	–	Wojewoda	Małopolski
Witold	Kozłowski	–	Marszałek	Województwa	Małopolskiego
Ignacy	Góra	–	Prezes	Urzędu	Transportu	Kolejowego
Ireneusz	Merchel	–	Prezes	Zarządu	PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	S.A.
Adam	Wielądek	–	Honorowy	Przewodniczący	UIC
Andrzej	Gołaszewski	–	Prezes	Honorowy	SITK	RP	Senior
Janusz	Dyduch	–	Prezes	Stowarzyszenia	Inżynierów	i	Techników	Komunikacji	RP

komItet nAukowy
prof.	dr	hab.	inż.	Danuta	bryja (Politechnika Wrocławska)
prof.	dr	hab.	inż.	Włodzimierz	czyczuła (Politechnika Krakowska)
prof.	dr	hab.	inż.	Juliusz	engelhardt	(Uniwersytet Szczeciński)
prof.	dr	hab.	inż.	Kazimierz	Furtak (Politechnika Krakowska)
dr	inż.	Lucjan	janas, prof. Prz (Politechnika Rzeszowska)
prof.	dr	hab.	inż.	Kazimierz	kłosek (Politechnika Śląska)
dr	inż.	Andrzej	kochan (Politechnika Warszawska) 
prof.	dr	hab.	Piotr	kozioł (Politechnika Krakowska)
prof.	dr	hab.	inż.	Marek	krużyński (Politechnika Wrocławska)
dr	inż.	Andrzej	massel (Instytut Kolejnictwa)
prof.	dr	hab.	inż.	Waldemar	nowakowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny)
prof.	dr	hab.	inż.	Elżbieta	Pilecka	(Politechnika Krakowska)  
prof.	dr	hab.	inż.	Marek	Sitarz (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej) 
prof.	dr	hab.	inż.	Wiesław	Starowicz (Politechnika Krakowska)
prof.	dr	hab.	inż.	Andrzej	Szarata (Politechnika Krakowska)
prof.	dr	hab.	inż.	Antoni	tajduś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
prof.	dr	hab.	inż.	Kazimierz	towpik (Politechnika Warszawska) 
prof.	dr	hab.	Paweł	wajda	(Adwokat) Of Counsel Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspólnicy sp.k.
prof.	dr	hab.	inż.	Adam	wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski)



komItet orGAnIZAcyjny
Przewodnicząca:  Józefa	majerczak
Sekretarz	organizacyjny:	 	 Janina	mrowińska
Członkowie:																									 Beata	blak 
	 	 	 	 Marek	błeszyński
	 	 	 	 Jerzy	hydzik
	 	 	 	 Anna	karpierz
	 	 	 	 Sergiusz	lisowski
	 	 	 	 Zbigniew	marzec
	 	 	 	 Karol	nędza
	    Michał	Patla
	 		 	 	 Sabina	Puławska-obiedowska
	    Stanisław	waligóra
	    Józef	wieczorek
	    Włodzimierz	żmuda



GENERALNY PARTNER KONFERENCJI

DIAMENTOWI PARTNERZY KONFERENCJI

ZŁOCI PARTNERZY KONFERENCJI

OFICJALNI PARTNERZY KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY
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rmRailProtector4.0®
Rozwiązania dla ERTMS | ETCS - L1

Więcej na temat 
ETCS i ERTMS:
www.ertms.net

rail-mil.eu© Rail-Mil Computers sp. z o.o.

made in
POLAND

Technologie dostosowane
do potrzeb klienta.

Rail-Mil Computers sp. z o.o. jest polską firmą działającą w 
obszarze elektroniki i automatyki przemysłowej, która skupia się 
na oferowaniu kompletnych oraz innowacyjnych rozwiązań dla 
sektora kolejowego i wojskowego. Rozwiązania te oparte są na 
sprzęcie własnej produkcji, lub od wiodących na rynku zagranicznych 
partnerów. Naszym głównym celem jest dostarczanie polskich, 
nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na światowym poziomie 
dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta. W celu  zapewnienia 
najwyższej jakości proponowanych rozwiązań prowadzimy bliską 
współpracę z najlepszymi jednostkami naukowo-badawczymi  
w Polsce oraz renomowanymi partnerami zagranicznymi takimi jak 
m.in.: Ansys Inc., Expandium, ERTMS Solutions, RedHat oraz Adlink.

Posiadamy certyfikaty:
PN-EN ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009

BALISY | PROGRAMATORY | KODERY LEU | OPROGRAMOWANIE | DIAGNOSTYKA

rmDIAGdog

Q7-LU-BOX

Q7-BL-FX
Q7-BL-TR
Q7-UPKE
Q7-UPKE-HAND
Q7-PROG
Q7-TEL-ED
Q7-LU-BOX 
rmDIAGdog

Eurobalisa nieprzełączalna (fixed)       
Eurobalisa przełączalna (transparent)
Programator Eurobalis
Programator Eurobalis  (podręczny)
Oprogramowanie do programowania balis
Edytor telegramów
Koder LEU
Robot diagnostyczny – rmDIAGdog

rmRailProtector4.0® to gama komponentów z rodziny Rail-Mil Q7,  
która została zaprojektowana specjalnie z myślą o wymogach 
oraz funkcjonalności systemów ERTMS i ETCS. 

W skład rodziny Q7 wchodzą m.in. takie komponenty jak: 

















BituCret  
elastyczna hydroizolacja  
bitumiczna
Trójskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, chemoutwardzalna masa asfaltowo  
- polimerowa, w systemie z membraną ochronną. 

Hufgard Polska Sp. z o.o.  ul. Rząsawska 44/46, 42-209 Częstochowa 
tel. +48 34 360 46 94, fax +48 34 360 46 98, biuro@hufgard.pl, www.pt-polska.com
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W ostatnich latach można zaobserwować 
bardzo dynamiczny wzrost inwestycji 
w infrastrukturę kolejową. BUDOKOP 
aktywnie uczestniczy w tym procesie nie 
przestając się rozwijać. Nasi partnerzy mogą 
liczyć na wsparcie naszym know-how, wiedzą 
i doświadczeniem zdobytym w obszarze i doświadczeniem zdobytym w obszarze 
fundamentowania specjalistycznego.

Rosnące wymagania dotyczące prędkości 
pociągów powodują, że rosną obciążenia jakie 
przenoszone są na podtorze. W związku z tym 
wykonanie modernizacji szlaków kolejowych 
wiąże się z koniecznością wzmocnienia gruntu 
przy wykorzystaniu pali CFA, kolumn 
przemieszczeniowych FDC oraz kolumn DSM. 
Przedsięwzięcia tej skali wymagają od nas jaPrzedsięwzięcia tej skali wymagają od nas jako 
wykonawcy bardzo dobrej organizacji pracy  
i efektywności,  przy zachowaniu wysokich 
standardów bezpieczeństwa.

NASZE ROZWIĄZANIA ZNALAZŁY ZASTOSOWANIE
PRZY REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH PROJEKTÓW:

LK7 Otwock        LCS Kutno        LK E59 Rokietnica-Wronki

LK E30 Krzeszowice-Trzebinia        LK E65 Czechowice-Dziedzice

Filozofia firmy BUDOKOP jest prosta: ponieważ każda inwestycja jest inna, należy zawsze 
precyzyjnie dobrać technologię opierając się na rzetelnych danych i założeniach. Dlatego właśnie 
każdy projekt realizowany przez BUDOKOP rozpoczyna się od rozmów, badań w terenie 
i dokładnego określenia potrzeb klienta. 

www.budokop.pl



Pipes designed for generations

Systemy rur GRP Amiblu
sprawdzone rozwiązania dla infrastruktury kolejowej

www.amiblu.com

Rury GRP – najlepsze rozwiązanie dla wymagających 
projektów bezwykopowych
• Odporne na korozję i prądy błądzące
• Niski ciężar -> łatwy montaż
• Szybki montaż -> do 40 m/dzień
• Wysoka precyzja sterowania
• Długie odcinki przeciskowe 
• Możliwość montażu bez konieczności zatrzymywania ruchu  

pociągów
• Imponująca lista referencji z realizacji pod szlakami kolejowymi 

w Polsce i na świecie 

Amiblu jest największym na świecie dostawcą rur i kształtek GRP. Łączy wiedzę, doświadczenie 
i globalny zasięg dwóch liderów rynku rur GRP: Amiantit z technologią Flowtite i Hobas.
Posiada dekady doświadczeń w setkach projektów w zakresie systemów kanalizacyjnych, 
przemysłowych, rozwiązań dla wody pitnej, odwodnień dróg i lotnisk, przepustów kolejowych 
i elektrowni wodnych realizowanych na całym świecie.



Czytaj, gdzie chcesz 

i kiedy chcesz

Dzięki aplikacji otrzymujesz dostęp
do  bieżących oraz wybranych archiwalnych
wydań czasopisma Nowoczesne
Budownictwo Inżynieryjne, 
wzbogaconych o  interaktywności.

POBIERZ APLIKACJĘ
mobilną NBI

pliki Wideogalerie zdjęćaktywne łącza



Wykonuje: 
• opinie i ekspertyzy,  
• opracowania naukowo-badawcze i projektowo-studialne w zakresie komunikacji, drogo-

wnictwa i kolejnictwa,  
• regulaminy transportu kolejowego,  
• wyceny wartości rynkowej maszyn torowych. 

Organizuje: 
• konferencje naukowo-techniczne,  
• sympozja, warsztaty,  
• seminaria,  
• kursy szkoleniowe,  
• spotkania techniczno-naukowe. 

Wydaje: 
• Kwartalnik Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK RP w Krakowie zawierający re-

cenzowane artykuły z problematyki transportu kolejowego, drogowego i miejskiego,
• publikacje zwarte (książki)

*monografie
*podręczniki
*materiały konferencyjne
*inne wydawnictwa na zamówienie

• publikacje okolicznościowe na zamówienie,
• Czasopismo branżowe Transport Miejski i Regionalny, który porusza problemy transporto-

we w miastach. 

W ramach działalności SITK RP w Krakowie funkcjonuje Biuro Ekspertyz, w którym 
specjaliści i rzeczoznawcy SITK, wysokiej klasy eksperci naukowi i inżynierowie 
praktycy wykonują projekty i analizy w różnych dziedzinach transportu. W obsza-
rze zainteresowań eksperckich jest transport drogowy, transport zbiorowy (komuni-
kacja zbiorowa), inżynieria ruchu, transport kolejowy i transport lotniczy.

STOWARZYSZENIE 
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11 
Tel. (12) 658-93-72, 658-93-74 

NIP 676-001-01-60           REGON 350013129 
krakow@sitkrp.org.pl                   www.sitk.org.pl 



Publikacje 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddziału w Krakowie:

1 Modernizacja Alej Trzech Wieszczów w Krakowie. Problem techniczny i ekonomiczny (1983, s. 132)
2 Informatyka na usługach Służby Ruchu na przykładzie Południowej DOKP (1983, s. 42)
3 Wykorzystanie materiałów miejscowych dla potrzeb drogownictwa w Makroregionie Południowo-Wschod-

nim Polski (1983, s. 63)
3 bis  Program doraźnych przedsięwzięć dla usprawnienia komunikacji w Tarnowie (1983, s. 36)
4 Modelowanie sieci transportu kolejowego (1983, s. 217)
5 Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny (1984, s. 133)
6 Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny. Część II (1984, s. 148)
7 Betony cementowe w budownictwie drogowym i mostowym (1985, s. 84)
8 Problemy komunikacyjne Krakowa. Organizacja ruchu w Śródmieściu (1985, s. 131)
9 Stan aktualny i kierunki badań w zakresie zastosowań informatyki w transporcie kolejowym (1986, 

s. 118)
10 Nowe technologie w budownictwie drogowym (1987, s. 92)
11 Prognozowanie przewozów. Metody i zastosowania (1987, s. 31)
12 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1987, s. 156)
12 bis Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym. Część II (1987, s. 154)
13 III Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1988, s. 228)
14 Wykorzystanie badań laboratoryjnych do sterowania jakością robót drogowych (1988, s. 123)
15 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1989, s. 207)
16 IV Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1989, s. 203)
17 Racjonalizatorzy SITK na rzecz Miasta Krakowa (1989, s. 30)
18 V Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1990, s. 174)
19 VI Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1991, s. 88)
20 Problemy mostownictwa w regionie Krakowskim (1992, s. 135)
21 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska 

SITK (1992, s. 388)
22 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska 

SITK (1992, s. 322)
23 Informatyka w kolejnictwie (1992, s. 178)
24 Modelowanie procesów przewozowych i ładunkowych w transporcie (1992, s. 376)
25 Racjonalizacja zużycia energii w procesie przewozowym PKP (1993, s. 240)
26 Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskiej (1993, s. 262)
27 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1993, s. 208)
28 Problemy zarządzania transportem (1993, s. 228)
29 Diagnostyka nawierzchni szynowej i podtorza (1993, s. 150)
30 Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce (1994, s. 240)
31 Transport kombinowany – uwarunkowania i możliwości (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1, 1994, s. 260)
32 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Na-

ukowo-Techniczny 2, 1994, s. 500)
33 Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w latach 1990-

1993 (sprawozdanie kadencyjne) (Materiały Różne 1, 1994, s. 144)
34 Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi (Zeszyt Naukowo-Techniczny 3, 1994)
35 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Na-

ukowo-Techniczny 4, 1995, s. 242)
36 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 5, 1995, s. 212)
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37 Problemy administracyjne, techniczne i prawne w utrzymaniu dróg lokalnych miejskich (Zeszyt Naukowo-
-Techniczny 6, 1995, s. 164)

38 Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 7, 
1995, s. 340)

39 Tradycja i przyszłość komunikacji zbiorowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 8, 1995, s. 302)
40 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Krakowie – wczoraj – dziś – jutro (Materiały 

Różne 2, 1995, s. 136)
41 Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 9, 1995, s. 214)
42 Obsługa transportowa aglomeracji miejskich i ruchu lokalnego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 10, 1996, 

s. 244)
43 Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska 

SITK (Monografia 2, 1996, s. 360)
44 Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 3, 1996, s. 212)
45 Problemy transportowe związane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 11, 1996, s. 256)
46 Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 12, 1996, s. 124)
47 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 13, 1996, s. 168)
48 Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 14, 1996, s. 286)
49 Mieczysław Barbacki. 1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji 

w Krakowie (Monografia 3, 1996, s. 208)
50 Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 15, 1996, 

s. 240)
51 Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 16, 1997, 

s. 254)
52 Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 17, 1997, s. 188)
53 Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 18, 1997, s. 148)
54 Prezentacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym – konstrukcja i eksploatacja 

(Zeszyt Naukowo-Techniczny 19, 1997, s. 80)
55 Transport kombinowany (Zeszyt Naukowo-Techniczny 20, 1997, s. 260)
56 Problemy zarządzania i utrzymania dróg na obszarach gmin (Zeszyt Naukowo-Techniczny 21, 1997, s. 192)
57 Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 22, 1997, s. 220)
58 Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach 

1946-1995. Zarys działalności (Monografia 4, 1998, s. 320)
59 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997 (Materiały Różne 4, 1998, 

s. 44)
60 Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów – stan obecny i perspektywy rozwoju (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 23, 1998, s. 104)
61 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 24, 1998, s. 244)
62 Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 25, 1998, s. 194)
63 Nowe technologie w utrzymaniu ulic (Zeszyt Naukowo-Techniczny 26, 1998, s. 112)
64 Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 27, 1998, s. 296)
65 Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 28, 1998, 

s. 348)
66 Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 5, 1999, s. 268)
67 Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci (Monografia 4, 1999, s. 132)
68 Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (Zeszyt Naukowo-Techniczny 29, 1999, 

s., 400)
69 Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 30, 1999, s. 168)
70 Doświadczenia w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych gazem ziemnym (Zeszyt Naukowo-Tech-

niczny 31, 1999, s. 92)
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71 Andrzej Rudnicki. Jakość komunikacji miejskiej (Monografia 5, 1999, s. 384)
72 Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

32, 1999, s. 144)
73 Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich – synteza wyników (Monografia 

6, 1999, s. 128)
74 Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ) (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 33, 1999, s. 176)
75 Materiały Seminarium Targów Drogownictwa DROGPOL’2000 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 34, 2000, 

s. 104)
76 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 35, 2000, s. 306)
77 Transport w rozwoju regionów (Zeszyt Naukowo-Techniczny 36, 2000, s. 482)
78 Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 37, 2000, s. 282)
79 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 38, 2000, s. 210)
80 Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim (Monografia 7, 2000, s. 112)
81 Transport 2000 - Kongres SITK Kraków - Zakopane 14-16.IX.2000 - Referaty Kongresowe (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 39, 2000, s. 444)
82 Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 8, 2000, 

s. 108)
83 Aktualne problemy zarządzania drogami (Zeszyt Naukowo-Techniczny 40, 2000, s. 108)
84 Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 41, 2000, s. 294)
85 Kolejarz z uśmiechem. Oprac. Jerzy Hydzik (Materiały Różne 6, 2000, s. 84)
86 Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 

2001, s. 296)
87 XV Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

42, 2001, s. 232)
88 Bezpieczeństwo na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 43, 2001, s. 154)
89 Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane (Zeszyt Naukowo-Techniczny 44, 2001, s. 76)
90 Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 9, 2001, 

s. 154)
91 Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 2001, s. 180)
92 Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 46, 2002, s. 466)
93 Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych 

(Zeszyt Naukowo-Techniczny 47, 2002, s.184)
94 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 (Materiały Różne 7, 2002,  

s. 124)
95 Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 48, 2002, s. 108)
96 XVI Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

49, 2002, s. 240)
97 Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 50, 2002, s. 254)
98 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 10, 2002, s. 592)
99 Międzynarodowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 11, 2002. s. 280)
100 Historia i ochrona zabytków w transporcie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 51, 2002, s. 440)
101 Problematyka powodziowa w mostownictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 52, 2002, s. 268)
102 Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym (Zeszyt Nauko-

wo-Techniczny 53, 2002, s. 442)
103 Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów 

norm ISO (Zeszyt Naukowo-Techniczny 54, 2002, s. 276)
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104 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 12, 2003, s. 636)
105    XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 55, 2003, s. 276)
106 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 56, 2003, s. 388)
107 Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transportowym po integracji z Unią Europejską 

(Zeszyt Naukowo-Techniczny 57, 2003, s. 152)
108 Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 58, 2003, s. 488)
109 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 59, 2003, 

s. 304)
110 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 60, 2004, s. 136)
111 Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim 

rynku kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 61, 2004, s. 168)
112 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

62, 2004, s.328)
113 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 63, 

2004, s. 232)
114 XVIII Dni Technika w Małopolsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 64, 2004, s. 208)
115 Zarządzanie ruchem na drogach - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 65, 

2004, s. 340)
116 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 13, 2004. s. 716)
117 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 66, 2004, 

s. 320)
118 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

67, 2005, s. 418)
119 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 68, 

2005, s.280)
120 Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 69, 2005, s. 142)
121 Technologie naprawy toru kolejowego z zastosowaniem nowoczesnych maszyn – XX-lecie Zakładu Maszyn 

Torowych w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 70, 2005, s.192)
122 Zabytkowe obiekty techniki transportowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 71, 2005, s. 268)
123 XX Małopolskie Dni Technika (Zeszyt Naukowo-Techniczny 72, 2005, s. 226)
124 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 73, 2005, 

s. 332)
125  Zabytki transportu - potencjał kulturowy i turystyczny (Zeszyt Naukowo-Techniczny 74, 2005, s. 266)
126 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005 (Materiały Różne 8, 2006, 

s. 176)
127 Krajowy transport drogowy (Monografia 14, 2006, s. 716) 
128 Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 75, 2006, s. 120)
129 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 15, 2006, s. 396)
130 Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 76, 2006, s. 124)
131 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

77, 2006, s. 188)
132 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 78, 2006, 

s. 420)
133 Inwestycje w drogownictwie - przygotowanie, realizacja i nadzór (Zeszyt Naukowo-Techniczny 79, 2007, 

s. 324)
134 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 80, 2007, s. 266)
135 Technika w transporcie - historia i zabytki (Zeszyt Naukowo-Techniczny 81, 2007, s. 520)
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136 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 82, 2007, 
s. 300)

137 Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 83, 2007, s. 370)
138 Krajowy transport drogowy (Monografia 16, 2008, s. 768)
139 Wiersze Władysława Dobrzańskiego - Tomik Jubileuszowy (Materiały Różne 9, 2008, s. 56)
140 Problemy transportu związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 (2008, s. 186)
141 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

85, 2008, s. 328)
142 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 86, 2008, 

s. 356)
143 XXII Małopolskie Dni Technika - Zarządzanie siecią drogową (Zeszyt Naukowo-Techniczny  87, 2009, 

s. 154)
144 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 88, 2009, s. 470)
145 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 17, 2009, s. 408)
146 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

89, 2009, s. 360)
147 System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych 

w Polsce (Monografia 18, 2009, s. 248)
148 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 90, 2009, s.320)
149 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 91, 2009, 

s. 676)
150 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2006-2009 (Materiały Różne 10, 

2010, s. 168)
151 Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje (Zeszyt Naukowo-Techniczny 92, 2010, s. 364)
152 Kompleksowe badania ruchu - teoria i praktyka - doświadczenia miast polskich (Zeszyt Naukowo-Tech-

niczny 93, 2010, s. 212)  
153 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 94, 2010, s. 404)
154 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 95, 2010, 

s. 694)
155 Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach (Monografia 19, 2010, 

s. 344)
156 Krajowy transport drogowy (Monografia 20, 2011, s. 884)
157 Na transportowym szlaku. Zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 11, 2011, s. 208)
158 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

96, 2011, s. 706)
159 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(97), 2012, s. 280)
160 Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu (2012, s. 432)
161 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(98), 2012, s. 312)
162 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Materiały konferencji, 2012,  

s. 88)
163 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

3(99), 2012, s. 408)
164 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(100), 2013, s. 316)
165 Drogi kolejowe 2013 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(101), 2013, s. 384)
166 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

3(102), 2013, s. 528)
167 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2010-2013 (2014, s. 168)
168 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(103), 2014, s. 490)
169 Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego (2014, część I - s. 

296, część II - s. 264, suplement - s. 120)
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170 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 
2(104), 2014, s. 504)

171 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(105), 2015, s. 160)
172 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 2(106), 2015, s. 264]
173 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Sterowanie ruchem 

kolejowym. Transport szynowy [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(107), 2015, s. 248]
174 Poczet Wspaniałych w karykaturze Marka Błeszyńskiego. Część I – Portrety członków Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej [2016, s. 126]
175 Poczet Wspaniałych w karykaturze Marka Błeszyńskiego. Część II – Portrety kolejarzy oraz aneks Autora 

[2016, s. 160]
176 Przeszłość dla przyszłości. Monografia Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 

Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie 2006–2016 [2016, s. 176]
177 140 lat kolei w Nowym Sączu [Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(108), 2016, s. 240]
178 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 2(109), 2016, s. 276]
179 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Sterowanie ruchem 

kolejowym. Transport szynowy [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(110), 2016, s. 408]
180 Stowarzyszenia i organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności [Zeszyt Naukowo-Techniczny 4(111), 

2016, s. 192]
181 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 1(112), 2017, s. 244]
182 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Transport szynowy.  

Sterowanie ruchem kolejowym.  [Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(113), 2017, s. 308]
183 170 lat kolei w Krakowie [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(114), 2017, s. 180]
184 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2014-2017 (2018, s. 112)
185 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 1(115), 2018, s. 200]
186 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Transport szynowy.  

Sterowanie ruchem kolejowym.  [Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(116), 2018, s. 204]
187 Kolejarze polscy dla niepodległej Ojczyzny [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(117), 2018, s. 164]
188 Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 

i regionów – Novdrog’19 [Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(118), 2019, s. 248]
189 Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego (2019, część I - s. 

324, część II - s. 274, suplement - s. 128)
190 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. [Zeszyt Naukowo-Techniczny 

2(119), 2019, s. 384]
191 Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 

i regionów – Novdrog’20 [Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(120), 2020, s. 244]
192 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. [Zeszyt Naukowo-Techniczny 

2(121), 2020, s. 344]
193 Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 

i regionów – Novdrog’21 [Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(122), 2021, s. 168]

Poszczególne Zeszyty Naukowo-Techniczne można kupić 
w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie, 

ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków, 
tel. 12-658-93-72, 12-658-93-74, 

e-mail: krakow@sitkrp.org.pl




