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Przykładowe scenariusze 
zajęć dydakTycznycH z wykorzysTaniem 

symulaTora isdr w laboraTorium 
inżynierii rucHu kolejowego na wydziale 

inżynierii lądowej PoliTecHniki krakowskiej1

streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące pracowni labo-
ratoryjnej wyposażonej w symulator prowadzenia ruchu kolejowego i działania urządzeń srk, za-
projektowanej i uruchomionej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Przed-
stawiono funkcjonalność symulatora oraz możliwości szkoleń prowadzonych z jego wykorzystaniem. 
Omówiono dwa przykładowe scenariusze szkoleń. Wskazano możliwości wykorzystania symula-
tora nie tylko w procesie dydaktycznym, lecz również dla potrzeb podmiotów szeroko rozumianego 
rynku kolejowego.

słowa kluczowe: ruch kolejowy, dyżurny ruchu, laboratorium dydaktyczne, symulatory

1. wprowadzenie

Na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Inżynierii Drogowej, Kolejowej 
i Transportu (L2) uruchomiono pracownię laboratoryjną wyposażoną w symulator 
prowadzenia ruchu kolejowego i działania urządzeń srk - Laboratorium Inżynie-
rii Ruchu Kolejowego (LIRK). Koncepcja pracowni powstała w 2014 roku [2] 
i od tego czasu trwał rozwój oprogramowania oraz wyposażanie sali w niezbędny 
sprzęt komputerowy [3]. Najważniejsze funkcje symulatora zostały uruchomione 
i począwszy od roku akademickiego 2017/2018 pracownia jest wykorzystywana 
podczas zajęć dydaktycznych z przedmiotów:

– Technika i organizacja ruchu kolejowego – na studiach I stopnia na kierun-
ku „transport”,

– Inżynieria ruchu kolejowego – na studiach II stopnia na kierunku „trans-
port” – specjalność „transport kolejowy”,

1	 	Wkład	autorów	publikację:	Gertz	J.	50%,	Okrzesik	P.	50%

jan gertz
dr inż., Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego 
i Lotniczego, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej 
i Transportu, Politechnika Krakowska, e-mail: jgertz@
pk.edu.pl

Paweł okrzesik
mgr inż., Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego 
i Lotniczego, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej 
i Transportu, Politechnika Krakowska, e-mail: pokrze-
sik@gmail.com
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– Urządzenia sterowania ruchem kolejowym – na studiach II stopnia na kie-
runku „budownictwo” – specjalność „drogi kolejowe”,

– Urządzenia sterowania ruchem kolejowym – na studiach II stopnia na kie-
runku „transport” – specjalność „transport kolejowy”.

W trakcie zajęć zebrano pierwsze doświadczenia związane z zastosowaniem sy-
mulatora prowadzenia ruchu kolejowego jako narzędzia dydaktycznego. W dal-
szej części artykułu ogólnie scharakteryzowano zagadnienia prowadzenia szkoleń 
na takich symulatorach, w tym szkoleń dla dyżurnych ruchu, oraz opisano różne 
sposoby prowadzenia ćwiczeń wraz z przykładowymi scenariuszami.

2. Funkcjonalność symulatora i możliwości symulacji zdarzeń nietypo-
wych

Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego składa się z 12 stanowisk kompu-
terowych, odzwierciedlających stanowiska pracy współpracujących ze sobą dyżur-
nych ruchu (rys. 1). Na poszczególnych stanowiskach odwzorowano stacje kolejo-
we o różnej charakterystyce i wyposażeniu, a także dwa posterunki odgałęźne oraz 
posterunek odstępowy. Posterunki są ze sobą połączone tworząc zamkniętą sieć 
kolejową z odcinkami jednotorowymi i dwutorowymi, po której symulowany jest 
ruch kolejowy zgodnie z zadanym rozkładem jazdy. Uczestnicy zajęć, wcielając się 
w role dyżurnych ruchu, prowadzą ruch kolejowy, komunikują się telefonicznie 
z dyżurnymi ruchu sąsiadujących posterunków, obsługują symulowane urządzenia 
srk oraz prowadzą dokumentację ruchową zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Obecnie w pracowni symulowane może być działanie następujących rodzajów 
urządzeń i systemów:

– urządzenia stacyjne przekaźnikowe (typu E) i komputerowe (typu EBILock, 
ESTW L90 5),

– półsamoczynne i samoczynne blokady liniowe,
– przejazdy kolejowo-drogowe kat. A, obsługiwane przez dyżurnych ruchu,
– przejazdy kolejowo-drogowe kat. B i C wraz z urządzeniami zdalnej kontro-

li,
– telefoniczna łączność ruchowa między posterunkami,
– manipulatory radiotelefonów z funkcją nadania sygnału ALARM,
– System Wspomagania Dyżurnego Ruchu (SWDR).
Z uwagi na bliskie sąsiedztwo stanowisk, aktualnie zrezygnowano z pełnego 

odwzorowania głosowej łączności radiowej przez symulator, którą zastępuje bez-
pośrednie porozumiewanie się uczestników symulacji. Na stanowiskach przewi-
dziano natomiast schematyczny podgląd rzeczywistego stanu zewnętrznych urzą-
dzeń srk i ruchu pojazdów, co jest szczególnie istotne w razie wystąpienia sytuacji 
nietypowych.
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Rys. 1. Widok ogólny LIRK

Oprócz stanowisk dyżurnych ruchu, w pracowni znajduje się stanowisko in-
struktora, który zarządza symulacją i nadzoruje jej przebieg (rys. 2). Na stanowi-
sku tym realizowane są następujące funkcje:

– konfiguracja symulacji - wybór jednego z kilku wariantów wyposażenia 
technicznego posterunków oraz wybór rozkładu jazdy, względnie wybór sy-
mulacji bez rozkładu jazdy,

– uruchamianie, zatrzymywanie symulacji, regulacja tempa upływu czasu 
(przyspieszenie symulacji w razie potrzeby),

– zapisywanie i odczytywanie stanu symulacji, np. w celu powtórzenia danego 
zdarzenia,

– podgląd sytuacji ruchowej w symulowanej sieci, w tym stanów urządzeń srk 
oraz położeń i stanu pociągów,

– odgrywanie roli służb współpracujących z dyżurnymi ruchu - np. dyspozy-
torów, pracowników utrzymania - poprzez telefoniczną łączność ze stanowi-
skami dyżurnych ruchu,

– obsługa niektórych funkcji taboru, takich jak łączenie i rozłączanie grup 
wagonów i pojazdów trakcyjnych, inicjowanie jazd na ręczne polecenia dy-
żurnych ruchu, bądź realizacja innych poleceń, np. związanych z rozkazami 
pisemnymi,

– symulowanie zdarzeń nietypowych związanych z taborem,
– symulowanie zdarzeń nietypowych związanych z usterkami urządzeń srk.
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Rys. 2. Widok stanowiska instruktora LIRK

Zdarzenia nietypowe związane z taborem obejmować mogą np.: symulację de-
fektu pojazdu trakcyjnego, bezwzględne polecenie zatrzymania (STOP) i jego od-
wołanie, nakaz odjazdu przed rozkładową godziną, czy też zignorowanie sygnału 
„Stój”. Bezwzględne polecenie zatrzymania może być wykorzystane do opóźnienia 
odjazdu pociągu lub do jego zatrzymania na szlaku, co pozwala na symulację róż-
nych sytuacji nietypowych, takich jak np. zerwanie sieci trakcyjnej, czy przeszkoda 
na torze. Instruktor ma również możliwość nadania sygnału ALARM, który działa 
jak bezwzględne polecenie zatrzymania dla większej liczby pociągów. Na rys. 3. 
przedstawiono wygląd okna służącego do wykonywania poleceń i wywoływania 
zdarzeń nietypowych dla taboru.

Większa liczba zdarzeń nietypowych przewidziana została dla urządzeń srk. 
Instruktor ma możliwość pojedynczego lub grupowego symulowania usterek 
określonego rodzaju dla różnych elementów na wybranym posterunku ruchu. 
Oprócz usterek, dla niektórych elementów dostępne są polecenia związane z ich 
działaniem, np. możliwe jest doprowadzenie blokady liniowej lub samoczynnej sy-
gnalizacji przejazdowej do stanu zasadniczego po usunięciu usterki. Przykładowy 
wygląd okna służącego do symulowania usterek urządzeń srk przedstawiono na 
rys. 4. Symulowane mogą być następujące rodzaje usterek:

a) dla zwrotnic i wykolejnic:
– brak kontroli położenia, stały lub chwilowy, ustępujący po próbie prze-

stawienia zwrotnicy,
– brak pracy napędu,
– zablokowanie iglic przez ciało obce,
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– uszkodzenie mechaniczne zwrotnicy - brak możliwości przestawienia,
– sygnalizacja rozprucia;

b) dla sygnalizatorów:
– przepalenie żarówki wybranej komory sygnałowej,
– brak zwolnienia przebiegu (usterka urządzeń stacyjnych);

c) dla obwodów torowych:
– ciągłe wykazywanie zajętości,
– cykliczne wykazywanie zajętości („miganie” odcinka);

d) dla blokad liniowych:
– przerwanie kabla między posterunkami - brak możliwości zmiany stanu 

blokady,
– brak zwolnienia zastawki po wjeździe pociągu;

e) dla urządzeń na przejazdach kolejowo-drogowych:
– brak kontroli otwarcia napędu rogatkowego,
– brak kontroli zamknięcia napędu rogatkowego,
– przepalenie żarówki sygnalizatora drogowego,
– usterka urządzeń wewnętrznych samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

Rys. 3. Interfejs instruktora LIRK - okno poleceń dla składu
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Rys. 4. Interfejs instruktora LIRK - okno usterek

3. charakterystyka szkoleń na symulatorach prowadzenia ruchu kolejo-
wego

Skuteczne wykorzystanie symulatorów prowadzenia ruchu o przeznaczeniu 
dydaktycznym zależy nie tylko od funkcjonalności oprogramowania, ale również 
od programu szkolenia i scenariuszy ćwiczeń, dostosowanych do celu szkolenia 
i umiejętności szkolonych. Zakładany sposób prowadzenia ćwiczeń determinuje 
również w pewnym stopniu niezbędne funkcje symulatora. Wyróżnić można dwa 
rodzaje szkoleń na symulatorach prowadzenia ruchu o odmiennej charakterystyce:

a) szkolenia ogólne, prowadzone na symulatorach przykładowych stacji lub 
odcinków z typowymi, możliwie zróżnicowanymi przypadkami prowadze-
nia ruchu i działania urządzeń:
– podstawowe szkolenia dla uczniów techników i studentów kierunków 

związanych z inżynierią ruchu, względnie dla kandydatów na stanowiska 
związane z prowadzeniem ruchu, mające na celu praktyczną naukę zasad 
ruchu kolejowego i obsługi urządzeń,
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– szkolenia okresowe dla pracowników zarządcy infrastruktury, których 
celem jest utrwalanie wiedzy i ćwiczenie postępowania zwłaszcza w sy-
tuacjach nietypowych,

– szkolenia prowadzone po wypadkach lub incydentach, pozwalające na 
ocenę umiejętności szkolonego lub analizę postępowania przy zdarze-
niach określonego rodzaju;

b) szkolenia stanowiskowe, przeprowadzane na symulatorach konkretnych 
stacji lub odcinków, z dokładnym odwzorowaniem ich wyposażenia tech-
nicznego i opcjonalnie również rzeczywistego ruchu pociągów:
– szkolenia dla nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy na danej 

stacji,
– szkolenia dla dyżurnych ruchu pracujących na danej stacji, jako forma 

doskonalenia zawodowego,
– szkolenia obejmujące planowane do wprowadzenia zmiany w sposobie 

prowadzenia ruchu, związane ze zmianami w urządzeniach srk lub ukła-
dzie torowym posterunku bądź istotnymi zmianami w rozkładu jazdy, 
w tym zmianami wynikającymi z zamknięć przy dużych pracach moder-
nizacyjnych.

Symulatory używane w szkoleniach ogólnych są z założenia bardziej uniwer-
salne. Mogą być one odwzorowaniem określonej stacji lub odcinka rzeczywistego, 
jak w przypadku symulatora używanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
[1], bądź symulować ruch kolejowy na fikcyjnych stacjach, zaprojektowanych spe-
cjalnie na potrzeby szkoleń, wzorując się w razie potrzeby na wybranych stacjach 
rzeczywistych, jak przyjęto w LIRK. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i za-
lety. Odwzorowanie stacji rzeczywistych nie wymaga pracochłonnego projekto-
wania stacji oraz urządzeń i w pewnym zakresie pozwalać może na prowadzenie 
szkoleń stanowiskowych dla dyżurnych ruchu z tych stacji. Użycie specjalnie za-
projektowanych stacji daje natomiast większe możliwości symulacji różnych zda-
rzeń i sposobów prowadzenia ruchu, bez ograniczeń funkcjonalności, narzucania 
zbyt małego lub dużego rozmiaru stacji, czy konieczności zastosowania nietypowej 
konfiguracji sprzętowej stanowiska przy dokładnym odwzorowaniu rzeczywistych 
obiektów. Podobnie istnieją dwie możliwości przygotowania rozkładu jazdy dla 
symulacji stacji rzeczywistej. Użycie rzeczywistego rozkładu jazdy zapewnia wier-
niejsze odwzorowanie pracy na danej stacji, ale rozkład taki może być niekorzystny 
z punktu widzenia szkolenia, np. z powodu nierównomiernego obciążenia różnych 
stacji, czy długich przerw w ruchu. Z kolei opracowanie specjalnego rozkładu jaz-
dy na potrzeby szkolenia jest zajęciem znacznie bardziej czasochłonnym od wpro-
wadzenia danych gotowego rozkładu.

Symulatory do szkoleń stanowiskowych muszą obejmować większą liczbę sta-
cji rzeczywistych, pracujących na ogół niezależnie od siebie. Odwzorowanie tych 
stacji musi być aktualizowane wraz ze zmianami na rzeczywistych stanowiskach 
dyżurnych ruchu, a w niektórych przypadkach nawet przed tymi zmianami, jeżeli 
symulator ma służyć do wcześniejszego przeszkolenia pracowników. W roli sy-
mulatorów do szkoleń stanowiskowych stosowane mogą być wersje szkoleniowe 
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oprogramowania rzeczywistych systemów sterowania ruchem, przygotowywane 
przez ich producentów - przykładem takiego rozwiązania są symulatory systemu 
urządzeń stacyjnych OSA-H, przewidziane dla każdego obiektu wyposażonego 
w ten system [5]. Symulatory takie na ogół jednak mają ograniczone możliwości 
symulowania rzeczywistego ruchu pociągów, koncentrując się na działaniu urzą-
dzeń srk. W przypadku gdy szkolenia stanowiskowe obejmować mają również 
sposób prowadzenia ruchu, bądź specyfikę rzeczywistego rozkładu jazdy, funk-
cjonalność symulatora musi być bardziej rozbudowana, zbliżona do symulatorów 
stosowanych do szkoleń ogólnych. Granica pomiędzy symulatorami używanymi 
w obu opisanych rodzajach szkoleń nie zawsze jest wyraźna i w niektórych przy-
padkach jeden symulator może być skutecznie wykorzystywany zarówno w szko-
leniach ogólnych, jak i w szkoleniach stanowiskowych.

Oba rodzaje szkoleń obejmować mogą ćwiczenia postępowania podczas nor-
malnego prowadzenia ruchu oraz przy zdarzeniach nietypowych. Zdarzenia te wy-
woływane mogą być przez instruktora w różnych momentach symulacji, oddziel-
nie lub w kombinacji z innymi zdarzeniami. Istotną rolę odgrywać może również 
zastosowany w symulacji rozkład jazdy, który narzuca wykonywanie typowych 
czynności związanych z prowadzeniem ruchu lub może być konieczny dla zreali-
zowania ćwiczeń niektórych sytuacji nietypowych. Wyróżnić można następujące 
sposoby wykonywania ćwiczeń:

– ćwiczenie obsługi urządzeń i zasad prowadzenia ruchu w sytuacjach typo-
wych, w miarę potrzeb z symulowaniem jazd pojedynczych pociągów,

– ćwiczenie postępowania przy określonym zdarzeniu nietypowym, w miarę 
potrzeb z symulowaniem jazd pojedynczych pociągów,

– ćwiczenie prowadzenia ruchu według rozkładu jazdy, bez zakłóceń,
– ćwiczenie prowadzenia ruchu według rozkładu jazdy, podczas którego zasy-

mulowane zostaje określone zdarzenie nietypowe,
– ćwiczenie prowadzenia ruchu według rozkładu jazdy z różnymi, sponta-

nicznie symulowanymi zdarzeniami nietypowymi, których intensywność 
dostosowana jest do umiejętności szkolonego lub ma na celu sprawdzenie 
zachowania się szkolonego przy dużym obciążeniu psychofizycznym.

Wymienione sposoby prowadzenia ćwiczeń różnią się liczbą czynności jakie wy-
konywać musi szkolony, zatem mogą być stosowane na różnych etapach kształ-
cenia, zależnie od poziomu jego umiejętności. Zasadniczo zakłada się jednak, że 
zajęcia powinny być wykonywane przy symulacji ruchu według rozkładu jazdy, 
dzięki czemu kursanci mogą ćwiczyć wykonywanie różnych typowych czynności 
bez konieczności obsługi ich przez instruktora.

Zdarzenia nietypowe symulowane mogą być przez instruktora w wybranym 
przez niego momencie lub według przygotowanego wcześniej scenariusza ćwicze-
nia. Rozważyć można ponadto automatyczne symulowanie niektórych zdarzeń 
nietypowych, takich jak usterki urządzeń srk, co następować może we wcześniej 
ustalonych przez instruktora momentach symulacji lub w sposób losowy. Rozwią-
zanie takie może jednak skutkować wywoływaniem zdarzeń nietypowych w nie-
korzystnych dla przebiegu ćwiczenia momentach, np. po przejeździe pociągu, na 
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który zdarzenie miałoby wpływ, czy też w niepożądany sposób zakłócając wykony-
wanie innego ćwiczenia.

Po zakończeniu ćwiczenia, niezbędna może być analiza i ocena postępowania 
szkolonego. Pomocne mogą być przy tym dane o przebiegu symulacji, zapisywane 
i opracowywane przez oprogramowanie symulatora. Dla LIRK przewidywana jest 
w tym celu rejestracja zdarzeń w formie tekstowej, a także graficzna rejestracja 
stanów pulpitu nastawczego z możliwością ich późniejszego odtwarzania. Wybra-
ne zdarzenia, np. stwierdzenie zatrzymania pociągu przed semaforem wjazdowym, 
są na bieżąco wyświetlane na stanowisku instruktora, pozwalając w razie potrze-
by na szybką interwencję. W rozwiązaniach niektórych symulatorów dodatkowo 
stosowane może być rejestrowanie rozmów telefonicznych czy obrazu z kamer na 
stanowiskach szkolonych, ma ono jednak ograniczone zastosowanie ze względu na 
czasochłonną analizę takich nagrań.

Obok ćwiczeń zorganizowanych, wykonywanych pod nadzorem instruktora na 
specjalnych symulatorach, możliwe jest ponadto wykonywanie ćwiczeń samodziel-
nie przez kursantów, w ramach samokształcenia. Wykorzystane w tym celu mogą 
być uproszczone wersje oprogramowania symulatora, udostępnione szkolonym 
do użytku na ich komputerach osobistych. W takim przypadku kursant może 
sam kontrolować przebieg symulacji i wywoływać zdarzenia nietypowe, utrwa-
lając wiedzę pozyskaną na szkoleniach zorganizowanych lub kontynuując naukę 
we własnym zakresie. W przypadku LIRK wykorzystywane jest oprogramowanie 
ISDR, którego podstawowa, prostsza wersja jest publicznie udostępniona do użyt-
ku prywatnego. Samokształcenie może opierać się o pomocnicze materiały dydak-
tyczne udostępniane szkolonym.

4. scenariusze szkoleniowe

Scenariusz szkoleniowy opisuje sposób wykonania określonego ćwiczenia na 
symulatorze, ułatwiając instruktorowi prowadzenie ćwiczenia oraz ujednolicając 
jego przebieg i kryteria oceny szkolonego. Obecnie polskie przepisy określają ogól-
ne wymagania techniczne dla symulatorów używanych do szkolenia maszynistów 
[7], a ćwiczenia prowadzone mogą być z wykorzystaniem typowych scenariuszy 
szkoleniowych, przygotowanych i opublikowanych przez Urząd Transportu Ko-
lejowego [4]. Nie ma natomiast podobnych regulacji i opracowań dotyczących 
symulatorów przeznaczonych do szkolenia dyżurnych ruchu.

W ramach prac związanych z rozwojem LIRK opracowywane są scenariusze 
ćwiczeń, które wykorzystywane będą podczas zajęć dydaktycznych, a ich rozwi-
nięciem mogą być scenariusze przeznaczone do szkoleń dyżurnych ruchu. Scena-
riusze dla symulatora prowadzenia ruchu kolejowego mogą mieć formę zbliżoną 
do scenariuszy wykorzystywanych przy szkoleniu maszynistów, określając podsta-
wowo cel ćwiczenia, warunki realizacji ćwiczenia, jego przebieg i kryteria oceny. 
Konieczne jest przy tym uwzględnienie specyfiki prowadzenia ćwiczeń na symu-
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latorach prowadzenia ruchu kolejowego - w przeciwieństwie do symulatorów pro-
wadzenia pociągów, w ćwiczeniu na takim symulatorze na ogół bierze udział kilku 
szkolonych, obsługujących sąsiadujące ze sobą posterunki, ćwiczenie obejmuje ko-
munikację między szkolonymi, a zdarzenie nietypowe zasymulowane na jednym 
stanowisku może mieć wpływ na ćwiczenia na innych stanowiskach. Ponadto po-
winna być możliwa realizacja scenariuszy przy symulacji z rozkładem jazdy lub bez 
rozkładu jazdy, jak również równoczesne wykonywanie ćwiczeń według różnych 
scenariuszy, o ile nie wyklucza tego treść danego scenariusza. Z tego względu sce-
nariusze mogą być zróżnicowane pod względem stopnia trudności i czasu trwa-
nia - niektóre mogą stanowić główny element zajęć, a inne jedynie chwilowe ich 
utrudnienie. W dalszej części artykułu przedstawiono zarys przykładowych dwóch 
scenariuszy szkoleniowych.

scenariusz 1. zderzenie z przeszkodą na szlaku
Cel ćwiczenia:
Ćwiczenie zachowania się w sytuacji kryzysowej, zamknięcia jednego toru szla-

ku dwutorowego oraz prowadzenia ruchu jednotorowego dwukierunkowego.
Warunki realizacji ćwiczenia:
Kursant w roli dyżurnego ruchu prowadzi ruch na posterunku, do którego 

przylega szlak dwutorowy, wyposażony w dowolny typ blokady liniowej. Ruch 
odbywa się zgodnie z rozkładem jazdy, względnie bez rozkładu jazdy - wówczas 
konieczne jest ręczne zainicjowanie przez instruktora jazdy kilku pociągów z obu 
stron w kierunku szlaku.

Przebieg ćwiczenia:
1. Po wyprawieniu pociągu na szlak przez dyżurnego ruchu instruktor zatrzy-

muje pociąg na szlaku i w roli maszynisty informuje dyżurnego ruchu o za-
trzymaniu po zderzeniu z przeszkodą, np. przewróconym drzewem i braku 
możliwości dalszej jazdy.

2. Dyżurny ruchu, komunikując się z maszynistą, upewnia się czy przeszkoda 
na szlaku znajduje się poza skrajnią drugiego toru2.

3. Dyżurny ruchu wstrzymuje wyprawianie kolejnych pociągów na tor szlako-
wy i komunikuje się z dyżurnym ruchu sąsiedniego posterunku, informując 
o zdarzeniu i zamykając tor szlakowy, a w razie potrzeby (zależnie od typu 
blokady liniowej) również wprowadzając ruch jednotorowy dwukierunkowy.

4. Dyżurny ruchu komunikuje się z dyspozytorem i w miarę potrzeb z inny-
mi służbami, które odgrywa instruktor, w celu powiadomienia o zdarzeniu 
i wezwania służb potrzebnych do usunięcia przeszkody.

5. W dalszej części ćwiczenia dyżurny ruchu prowadzi ruch jednotorowy dwu-
kierunkowy, obsługując blokadę liniową i postępując zgodnie z przepisami 
prowadzenia ruchu, w razie potrzeby ustalając kolejność jazdy pociągu z od-
grywanym przez instruktora dyspozytorem liniowym.

2	 W	przypadku	braku	uzyskania	takiej	informacji	przez	dyżurnego	ruchu,	instruktor	może	zasymulować	zda-
rzenie	również	dla	następnego	pociągu,	który	zostanie	wyprawiony	po	sąsiednim	torze.
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6. Po określonym czasie instruktor informuje dyżurnego ruchu o usunięciu 
przeszkody i możliwości kontynuacji jazdy pociągu.

7. Dyżurny ruchu, po otwarciu toru, kontynuuje normalne prowadzenie ruchu 
pociągów po obu torach.

Kryteria oceny:
Instruktor ocenia szkolonego biorąc pod uwagę wykonanie wszystkich wy-

maganych przepisami czynności, poprawność zapisów w dokumentacji ruchowej, 
a także sprawność prowadzenia ruchu w sytuacji nietypowej.

scenariusz 2. usterka urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej
Cel ćwiczenia:
Ćwiczenie reakcji na usterkę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej 

oraz stosowania rozkazów pisemnych „O”.
Warunki realizacji ćwiczenia:
Kursant w roli dyżurnego ruchu prowadzi ruch na posterunku, do którego 

przylega szlak z przejazdem wyposażonym w urządzenia samoczynnej sygnaliza-
cji przejazdowej, bez tarcz ostrzegawczych przejazdowych, z urządzeniem zdalnej 
kontroli na obsługiwanym przez szkolonego posterunku. Liczba torów szlakowych 
i typ blokady są dowolne. Ruch odbywa się zgodnie z rozkładem jazdy, względnie 
bez rozkładu jazdy - wówczas konieczne jest ręczne zainicjowanie przez instruktora 
jazdy kilku pociągów z obu stron w kierunku szlaku.

Przebieg ćwiczenia:
1. W wybranym momencie instruktor symuluje usterkę urządzeń samoczyn-

nej sygnalizacji przejazdowej, np. przepalenie żarówki sygnalizatora drogo-
wego lub brak kontroli zamknięcia rogatki. Urządzenie zdalnej kontroli na 
stanowisku dyżurnego ruchu sygnalizuje usterkę.

2. Dyżurny ruchu, widząc wskazania urządzenia zdalnej kontroli, powiada-
mia dyspozytora i służby utrzymania, które odgrywane są przez instruktora, 
o wystąpieniu usterki.

3. Dyżurny ruchu komunikuje się z dyżurnym ruchu sąsiedniego posterunku 
w celu powiadomienia o usterce i konieczności ograniczenia prędkości wy-
prawianych pociągów na przejeździe.

4. W dalszej części ćwiczenia obaj dyżurni ruchu przed wyprawieniem pocią-
gów w kierunku szlaku dyktują odgrywanym przez instruktora maszyni-
stom rozkazy pisemne „O” z informacją o ograniczeniu prędkości3.

5. Po określonym czasie instruktor usuwa usterkę, i odgrywając rolę służb 
utrzymania informuje dyżurnego ruchu o usunięciu usterki.

6. Dyżurny ruchu odwołuje ograniczenie prędkości, powiadamia o tym sąsied-
niego dyżurnego ruchu oraz dyspozytora i kontynuuje normalne prowadze-
nie ruchu pociągów.

3	 	W	przypadku	braku	reakcji	dyżurnego	ruchu	na	usterkę	instruktor,	po	dojeździe	jednego	z	kolejnych	po-
ciągów	do	przejazdu,	może	zasymulować	wypadek	na	przejeździe	–	zdarzenie	takie	może	być	opisane	w	
oddzielnym	scenariuszu.
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Kryteria oceny:
Instruktor ocenia szkolonego biorąc pod uwagę wykonanie wszystkich wyma-

ganych przepisami czynności oraz poprawność zapisów w dokumentacji ruchowej.

Przy doborze scenariuszy do realizacji podczas danego szkolenia należy mieć na 
uwadze kwestię znajomości przez osobę szkoloną odwzorowanej stacji i stosowa-
nych na niej przepisów ruchu. Jeżeli kursant nie zna specyfiki stacji, ruchu pocią-
gów lub obsługi odwzorowanego typu urządzeń srk, pierwsze godziny jego szko-
lenia na symulatorze polegać będą głównie na nauce tych zagadnień, co ogranicza 
w tym czasie możliwości ćwiczenia postępowania przy zdarzeniach nietypowych, 
również na innych stanowiskach obsługiwanych przez bardziej doświadczonych 
kursantów, z uwagi na wpływ niektórych zdarzeń na ruch w całej symulowanej 
sieci. Po zaznajomieniu się szkolonych z symulowanymi stacjami można wpro-
wadzać do ćwiczeń nowe elementy i stopniowo zwiększać poziom ich trudności. 
Niezbędny do tego czas zależy od umiejętności kursantów - jeżeli szkolenie jest 
zbyt krótkie, może okazać się mało efektywne.

Innym problemem jest obciążenie psychofizyczne instruktora prowadzącego 
symulację. Instruktor podczas prowadzenia szkolenia wykonuje czynności, któ-
re podzielić można na dwie grupy: do pierwszej należą czynności wykonywane 
podczas normalnego prowadzenia ruchu, np. odgrywanie ról pracowników współ-
pracujących posterunków technicznych, czy obsługa planowych manewrów, a do 
drugiej czynności związane z wywoływaniem i obsługą zdarzeń nietypowych. Re-
alizacja zbyt dużej liczby scenariuszy zdarzeń nietypowych jednocześnie prowadzi 
do przeciążenia instruktora i zbyt długiego oczekiwania szkolonych na wykony-
wane przez niego działania.

Sytuację w pewnym stopniu poprawia dążenie do minimalizacji liczby czynno-
ści z pierwszej grupy, związanych z normalnym prowadzeniem ruchu. W przypad-
ku LIRK założono symulację ruchu w zamkniętej sieci kolejowej, dzięki czemu nie 
ma skrajnych szlaków, dla których instruktor musiałby odgrywać rolę dyżurnego 
ruchu sąsiedniego posterunku, zapowiadając pociągi i obsługując blokady liniowe. 
Ponadto niektóre czynności wykonywane są automatycznie, np. rozłączanie i łą-
czenie składu z lokomotywą przy przewidzianej w rozkładzie jazdy zmianie czoła.

Rozważyć można ponadto prowadzenie szkolenia wspólnie z drugim instruk-
torem, który mógłby przejąć niektóre czynności, np. związane z obsługą jazdy 
pociągów i odgrywaniem roli maszynistów. Innym rozwiązaniem jest umożliwie-
nie bardziej zaawansowanym szkolonym -  ręcznego symulowania wybranych 
zdarzeń. Mogą być to np. typowe usterki urządzeń srk, obsługiwane po krótkim 
instruktażu przy pomocy dodatkowego interfejsu na stanowisku kursanta, co czę-
ściowo upodobnia szkolenie do samokształcenia. Interfejs taki przewidziany został 
w oprogramowaniu LIRK i używany jest głównie w trakcie zajęć obejmujących 
naukę zasad działania urządzeń srk.
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5. zakończenie

Wraz z postępującą modernizacją polskiej sieci kolejowej zwiększać będzie się 
liczba stacji wyposażonych w komputerowe pulpity nastawcze i inne systemy in-
formatyczne. Pociąga to za sobą zwiększenie zapotrzebowania na szkolenia dyżur-
nych ruchu przy użyciu symulatorów, zgodnie z zaleceniami zawartymi w raporcie 
PKBWK/1/2013 [6]. Niezależnie od tego, symulatory mogą znaleźć szersze zasto-
sowanie i zostać wykorzystane do szkolenia dyżurnych ruchu obsługujących rów-
nież urządzenia z pulpitami innego typu niż komputerowe, ponieważ ćwiczenia 
obejmować mogą nie tylko zasady obsługi pulpitu, ale także sposób postępowania 
przy nietypowych zdarzeniach ruchowych, niezależnych od rodzaju urządzeń.

Przedstawione w artykule przykładowe scenariusze ćwiczeń opracowane zosta-
ły w związku z rozwojem Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego, aktualnie 
wykorzystywanego do celów wewnętrznych, w zajęciach dydaktycznych prowa-
dzonych na Politechnice Krakowskiej. Mogą one stać się jednak punktem wyjścia 
dla opracowania ujednoliconych zasad szkolenia dyżurnych ruchu oraz kandyda-
tów na to stanowisko przy użyciu symulatorów. Autorzy artykułu zakładają pro-
wadzenie dalszych prac nad projektem przy współpracy z podmiotami szeroko 
rozumianego rynku kolejowego, w tym obejmujących zagadnienia prowadzenia 
szkoleń.
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Wybrane Wytyczne norm europejskich 
dotyczących zgodności 

podsystemu infrastruktura z Wymaganiami 
dla osób o ograniczonej zdolności 

poruszania się (prm)1

streszczenie. Wymagania prawne dotyczące dostępności infrastruktury kolejowej dla osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM) zawarte są w specyfikacji TSI PRM [16]. 
W 2017 roku zostały przyjęte normy dotyczące niektórych parametrów określonych w TSI PRM. 
W artykule zaprezentowano wybrane wymagania norm dotyczących tras wolnych od przeszkód, 
kontrastu, informacji dla podróżnych, właściwości przeszkód przezroczystych i rozwiązań do prze-
ciwdziałania poślizgom.

słowa kluczowe: infrastruktura, PRM, normy

1. Wprowadzenie

Minęło już 10 lat od ukazania się pierwszej specyfikacji technicznej TSI PRM 
[14]. Od tego czasu w Polsce wiele się zmieniło w zakresie projektowania infra-
struktury pasażerskiej. Z uwagi na fakt, że zarówno pierwsza, jak i znowelizowa-
na specyfikacja TSI PRM [14,16] nie przedstawiają szczegółów rozwiązań w celu 
zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, tego 
typu rozwiązania dla sieci kolei i metra w Polsce zostały opracowane we współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi. Część z rozwiązań, jak np. elementy dotyko-
we, zostały ujęte w krajowych przepisach budowlanych [17,18]. Wiele aspektów 
problematyki dostosowania infrastruktury pasażerskiej nie znalazło jednak rozwią-
zania choćby w postaci przepisów wewnętrznych, choć nieustannie trwają prace 
legislacyjne [3,8], a także publikowane są dobre praktyki w tym zakresie [4-7,19]. 

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Gondek	P.	30%,	Ochociński	K.	30%,	Stencel	G.	40%
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W 2017 roku zostały wydane normy dotyczące tras wolnych od przeszkód, 
kontrastu, informacji dla podróżnych, właściwości przeszkód przezroczystych 
i rozwiązań do przeciwdziałania poślizgom [10-13], które póki co nie są powołane 
wprost w specyfikacji TSI PRM [16], jednakże są one zharmonizowane z Dyrekty-
wą 2008/57/WE [19], więc należy się spodziewać, że przy najbliższej aktualizacji 
przepisów będą one bezpośrednio przywołane i tym samym obowiązkowe. Obecny 
czas jest zatem dobrym momentem, żeby zapoznać się z wymaganiami ujętymi 
we wspomnianych normach, czemu również służy niniejszy artykuł. Dla polskiego 
czytelnika zapoznanie się z normami jest nieco utrudnione, ponieważ nie zostały 
one opublikowane w języku polskim.

2. kontrast

Parametrowi kontrastu poświęcona jest norma PN-EN 16584-1:2017-04 
[10]. Norma ta definiuje kontrast jako postrzeganie różnicy wizualnej pomiędzy 
dwoma powierzchniami budowli lub pojazdu kolejowego, przez odniesienie do ich 
wartości współczynnika odbicia światła (LRV) lub wartości luminancji. Zgodnie 
z TSI PRM [16], kontrast wymagany jest w 7 aspektach dotyczących podsystemu 
Infrastruktura:

1) kontrast progów w stosunku do otoczenia posadzki (p. 4.2.1.2.1),
2) oznaczenie kontrastowe pierwszego i ostatniego stopnia schodów (p. 

4.2.1.2.2),
3) kontrast powierzchni na trasie pozbawionej przeszkód (p. 4.2.1.2.3),
4) kontrast mebli w stosunku do tła, na którym są one widoczne (p. 4.2.1.7),
5) kontrast czcionek, symboli i piktogramów (p. 4.2.1.10),
6) kontrast linii ostrzegawczej przy krawędzi peronu (p. 4.2.1.12),
7) kontrast krawędzi peronu i ciemnej przestrzeni pomiędzy peronem a pu-

dłem pojazdu (p. 4.2.1.12).
Dodatkowo norma wprowadza wymagania kontrastowości w następujących 

przypadkach:
1) kontrast przycisków drzwi znajdujących się na trasach wolnych od prze-

szkód,
2) kontrast oznaczeń umieszczonych na przeszkodach przezroczystych,
3) kontrast poręczy w stosunku do ścian znajdujących się przy nich,
4) kontrast linii oznaczającej koniec peronu.
Norma w załączniku A określa sposób oceny kontrastu na podstawie współ-

czynnika odbicia światła (LRV). W skali LRV idealna czerń odpowiada wartości 0, 
natomiast idealna biel – wartości 100 (rys. 1).
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Rys. 1. Skala współczynnika odbicia światła LRV 
Źródło: opracowanie własne

Na rys. 2 przedstawiono wykres zbiorów wartości współczynnika LRV, gdzie L
0
 

oznacza wartość LRV badanego obiektu, a L
h
 to wartość tła lub obiektu sąsiadu-

jącego. Pole oznaczone jako c jest zbiorem wartości LRV o dopuszczalnym pozio-
mie kontrastu, ale dotyczy ono wyłącznie materiałów przeznaczonych na posadzki. 
Z wykresu można wywnioskować, że stosując ciemne barwy łatwiej jest uzyskać 
wymagany kontrast, bo wystarczy różnica LRV pomiędzy obiektem badanym rzę-
du 10 (np. dla wartości LRV 0 i 10), aby spełnić kryterium.

Rys. 2. Dopuszczalny kontrast 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]
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Na rys. 3 przedstawiono dopuszczalny kontrast stosowany dla oznakowań. 
W tym przypadku wymagania są dużo bardziej restrykcyjne, gdyż jak można wy-
czytać z wykresu minimalna teoretyczna różnica pomiędzy wartościami LRV wy-
nosi 20 (dla wartości LRV 0 i 20).

Rys. 3. Dopuszczalny kontrast dla oznakowań 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

3. informacje

Norma PN-EN 16584-2 [11] poświęcona jest informacjom. Na rysunkach 4 
i 5 przedstawiono lokalizację informacji w postaci tyflografiki w rejonie schodów. 
Wysokość, na której powinna znajdować się informacja wynosi 85-100 cm w przy-
padku umieszczenia jej na poręczy oraz 145-165 cm w przypadku umieszczenia jej 
na ścianie. Na poręczach informacje powinny być umieszczone w taki sposób, aby 
po chwyceniu poręczy można było je łatwo zlokalizować. Umieszczenie informacji 
na powierzchni poręczy od strony schodów mogłoby utrudniać ich znalezienie.
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Rys. 4. Umieszczenie informacji na poręczy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]

Rys. 5. Umieszczenie informacji na ścianie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]
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W normie [11] opisano również metodę oceny informacji prezentowanych na 
wyświetlaczach. Wymagania podlegające sprawdzeniu są następujące:

a) Jeśli używane są wyświetlacze z tekstem przesuwającym się (w poziomie lub 
w pionie), każdy pełen wyraz musi być pokazywany przez przynajmniej 2 
sekundy, a prędkość przesuwu w poziomie nie może przekraczać 6 znaków 
na sekundę.

b) Wymagania dotyczące przesuwu w poziomie bazują na najbardziej nieko-
rzystnych wyrazach, czyli najdłuższe pojedyncze wyrażenie stosowane na 
danej trasie (sieci) lub najkrótsze 6-literowe wyrażenie.

c) Prędkość przesuwu bazująca na najwęższych literach (np. i, l) jest nieko-
rzystnie niewielka, co wymusza wolne czytanie. Byłoby to tożsame z jedną 
literą „w” na sekundę.

d) W celu udowodnienia zgodności co do prędkości przesuwu, wymagana jest 
średnia szerokość litery bazująca na wszystkich przypadkach występowania 
liter z reprezentatywnej „puli słów”. Dotyczy to zarówno dużych jak i ma-
łych liter.

e) „Pula słów” powinna być zdefiniowana przez przedsiębiorstwa kolejowe.
Sprawdzenie polega na:
– wyznaczeniu średniej szerokości znaku na podstawie wszystkich przypad-

ków liter w każdym słowie z „puli słów”, oddzielonych kropką, na bazie 
użytej czcionki,

– obliczeniu prędkości przesuwu poprzez sześciokrotne pomnożenie średniej 
szerokości znaku i podzielenie przez 1 s,

– wykorzystaniu obliczonej prędkości przesuwu i średniej szerokość znaku do 
ustalenia czasu, w którym najdłuższe słowo jest całkowicie widoczne pod-
czas przewijania,

– czas wyświetlania najdłuższego słowa powinien być nie krótszy niż 2 s.
Przedstawiony sposób postępowania należy stosować zarówno do wyświetlaczy 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

4. przeszkody przezroczyste i rozwiązania do przeciwdziałania pośli-
zgom

W normie PN-EN 16584-3 doprecyzowano wymagania dotyczące siedmiu 
elementów: trasy wolnej od przeszkód, powierzchni posadzek, przeszkód przezro-
czystych, oświetlenia, informacji wizualnej, strefy zagrożenia i krawędzi peronowej 
oraz przejść w poziomie szyn.

Jeżeli w rozpatrywanym podsystemie zastosowano podłogi malowane lub la-
kierowane, to należy sprawdzić połysk wg normy PN-EN ISO 28132. Dopuszcza 
się maksymalny połysk o wartości 50.

2	 PN-EN	ISO	2813:2014-11	Farby	i	lakiery	--	Oznaczanie	wartości	połysku	pod	kątem	20	stopni,	60	stopni	
i	85	stopni
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Przezroczystość przeszkód należy sprawdzać miernikiem przejrzystości szkła. 
Dla przeszkód o przezroczystości większej niż 50% wymagane są dodatkowe ozna-
czenia wg PN-EN 16584-1 [10].

Własności przeciwpoślizgowe posadzek, linii ostrzegawczych, krawędzi pero-
nu oraz nawierzchni na przejściach w poziomie szyn (z wyłączeniem powierzchni 
główek szyn) należy sprawdzać według przepisów krajowych. Autorzy artykułu 
w polskich przepisach nie znaleźli wymagań dla powierzchni cechujących się wła-
snościami przeciwpoślizgowymi, choć znane są dobre praktyki [19].

5. trasy wolne od przeszkód

Normy serii PN-EN 16584 zawierają wymagania dotyczące zarówno infra-
struktury, jak i taboru, natomiast norma PN-EN 16587 dotyczy tras wolnych 
od przeszkód w podsystemie Infrastruktura. Trasy wolne od przeszkód powinny 
służyć:

– wszystkim kategoriom osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
– przez cały czas, w którym pociągi na danej stacji przyjeżdżają i odjeżdżają 

planowo,
– jako połączenie z pozostałymi strefami publicznymi infrastruktury znajdu-

jącej się w rejonie stacji.
Norma PN-EN 16587 w większości jest zbiorem wymagań TSI PRM oraz 

odwołuje się do wymagań norm serii 16584.

6. podsumowanie

Wytyczne norm serii PN-EN 16584 oraz normy PN-EN 16587 są istotnym 
uzupełnieniem zapisów TSI PRM [16] z punktu widzenia spełnienia wymagań 
dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Odpowiednie przystosowanie 
infrastruktury dla potrzeb wszystkich grup podróżnych wymaga dużego doświad-
czenia oraz zaangażowania zarówno inwestorów (np. zarządców infrastruktury ko-
lejowej), jak i jednostek notyfikowanych.

W dalszym ciągu jest wiele obszarów wiedzy z zakresu projektowania uni-
wersalnego infrastruktury transportowej, które nie są uregulowane w przepisach 
prawnych, co często prowadzi do mnogości rozwiązań, a w konsekwencji do trud-
ności w korzystaniu z udogodnień dla podróżnych. Dlatego warto kontynuować 
prace badawcze oraz legislacyjne dotyczące wspomnianych zagadnień.
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streszczenie. W artykule przedstawiono rolę jaką odgrywa ustalenie właściwego apetytu na 
ryzyko w procesie zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym. Omówiono zasady oceny dojrza-
łości stosowania zarządzania ryzykiem przez przedsiębiorstwa kolejowe w aspekcie opracowanych 
i wdrożonych przez zarządców infrastruktury i przedsiębiorstwa kolejowe systemów zarządzania 
bezpieczeństwem. Apetyt na ryzyko przedstawiony został w ujęciu definicji literaturowych oraz 
standardów zarządzania ryzykiem, ze wskazaniem jego typów oraz czynników wpływających na 
jego poziom. Zobrazowano sposoby jego wyrażania, czynności związane z zarządzaniem nim wraz 
z korzyściami płynącymi z tego zarządzania. Przybliżono również cechy charakterystyczne apetytu 
na ryzyko w praktyce i sposób jego komunikowania pracownikom w przedsiębiorstwach kolejowych. 

słowa kluczowe: transport kolejowy, bezpieczeństwo, apetyt na ryzyko, zarządzanie ryzy-
kiem, zarządzanie bezpieczeństwem

Projektowanie zarządzania ryzykiem bez zdefinio-
wanego apetytu na ryzyko jest niczym projektowanie mo-
stu bez wiedzy, której rzeki będzie on łączył brzegi.

Risk appetite. the strategic Balancing act1

1. wprowadzenie

Wraz z implementacją dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dyrektywa 
2004/49/WE), rozpoczął się proces odchodzenia sektora kolejowego od samore-
gulacji do regulacji publicznej. W ramach tego procesu zarządcy infrastruktury, 
przewoźnicy kolejowi oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, zobowiązane 
zostały do opracowania i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz 
systemów zarządzania utrzymaniem. Jednym z najważniejszych wymogów w/w 
systemów jest świadome zarządzanie ryzykiem. Wynika to z faktu, iż podstawo-
wym zadaniem zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie jest wspieranie 
podejmowanych decyzji, prowadzące do skutecznej realizacji wyznaczonych celów. 

1 Risk Appetite. The Strategic Balancing Act, E&Y, 2010, http://ey.com/publication/vwLUAssets/Risk_appe-
tite, strona poprzedzająca stronę 1, za A. Korombel i inni „Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem - ape-
tyt na ryzyko, ryzyko personalne, ryzyko w procesach biznesowych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania 
Politechniki Częstochowskiej, Monografia, Częstochowa 2016 s. 25 
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Nie znaczy to, że każdy podmiot zarządza ryzykiem w ten sam sposób i na takim 
samym poziomie. Podmioty rynku kolejowego, podobnie jak podmioty w innych 
branżach, charakteryzują się jednym z następujących poziomów dojrzałości zarzą-
dzania ryzykiem2:

– poziom 1 naiwny - organizacje nie posiadają świadomości potrzeby zarzą-
dzania ryzykiem lub nie doceniają wartości ustrukturyzowanego podejścia 
do niepewności,

– poziom 2 początkujący - organizacje są świadome potencjalnych korzyści 
związanych z zarządzaniem ryzykiem, ale nie posiadają efektywnie wdrożo-
nego zarządzania ryzykiem,

– poziom 3 znormalizowany - organizacje posiadają wdrożone zarządzanie 
ryzykiem, ale dotyczy ono głównie rutynowych procesów biznesowych, 
w związku z czym organizacje te nie osiągają wszystkich możliwych korzyści 
wynikających z wdrożenia zarządzania ryzykiem,

– poziom 4 naturalny - wdrożone zarządzanie ryzykiem obejmuje wszystkie 
czynności biznesowe, organizacja posiada kulturę zorientowaną na ryzyko, 
wykorzystuje i komunikuje informacje dotyczące ryzyka w celu poprawy 
procesów.

2. proces zarządzania ryzykiem a apetyt na ryzyko

Wdrażanie i prawidłowe funkcjonowanie systemów zarządzania bezpieczeń-
stwem oraz systemów zarządzania utrzymaniem wymaga, aby stosowany proces 
zarządzania ryzykiem był powiązany z innymi procesami występującymi w firmie. 
Niezależnie od tego, czy wdrożony proces zarządzania ryzykiem odbywa się w opar-
ciu o standard zarządzania ryzykiem COSO II, normę PN ISO 31 000:2012, 
Standard FERMA czy Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 402/2013 
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa 
w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 
(z późn. zm.), składa się on najczęściej z 5 elementów: projektowania ryzyka, ana-
lizy ryzyka, ewaluacji ryzyka, opracowania strategii reagowania na ryzyko oraz 
monitorowania i kontroli ryzyka. Niniejszy artykuł poświęcony zostanie etapowi 
pierwszemu.

Etap projektowania/planowania ryzyka, a więc określania apetytu na ryzyko 
powinien odbywać się w trakcie definiowania celów przedsiębiorstwa, formułowa-
nia jego strategii oraz alokacji zasobów służących realizacji określonych działań. 
Zdefiniowany poziom apetytu na ryzyko będzie się zmieniał wraz ze zmianą celów, 
strategii i zasobów przedsiębiorstwa.

Ze względu na fakt, że apetyt na ryzyko stanowi integralną część procesu zarzą-
dzania ryzykiem, będąc jednocześnie czynnikiem warunkującym jego skuteczność, 

2 P. Hopkin, Fundamentals of risk management. Understanding, evaluating and implementing effective risk 
management, Kogan Page, London, Philadelphia, New Delhi 2010, s. 102
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konieczne jest uwzględnianie apetytu na ryzyko na każdym etapie zarządzania 
ryzykiem. Powiązanie apetytu na ryzyko z innymi elementami procesu zarządzania 
ryzykiem przedstawione zostało na rys. 1.

Rys. 1. Powiązanie apetytu na ryzyko z elementami procesu zarządzania ryzykiem
Źródło: opracowanie własne

W każdej organizacji można zdefiniować nie tylko kilka rodzajów ryzyka (np. 
ryzyka strategiczne, finansowe, operacyjne), ale również kilka poziomów tego ry-
zyka. Poziomy te będą się od siebie różnić w zależności od obszaru działalności lub 
typu ryzyka. Podobnie możemy zdefiniować kilka poziomów apetytu na ryzyko 
w zależności od typu ryzyka3:

– Korporacyjny apetyt na ryzyko - całkowity poziom ryzyka uznany za odpo-
wiedni i dopuszczalny dla organizacji. Zarząd organizacji wraz z wyższą ka-
drą zarządzającą powinien określić dopuszczalny zakres narażenia organiza-

3 Pomarańczowa księga. Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje. Ministerstwo Skarbu jej Królewskiej 
Mości, Londyn 2004, http://bip.mf.gov.pl (dostęp 16-01.2018) s. 24
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cji i zidentyfikować ogólne limity dla ryzyka przekraczającego dopuszczalny 
poziom (lub przynajmniej dla ryzyk, które powinny zawsze być eskalowane/
poddawane zarządowi pod dyskusję i wymagają jego decyzji, jeśli wystąpią).

– Delegowany apetyt na ryzyko - ustalony zostaje na podstawie korporacyj-
nego apetytu na ryzyko - dla poszczególnych poziomów organizacji, wyni-
kiem czego jest sytuacja, w której ryzyko uznawane za wysokie na jednym 
poziomie organizacji, będzie niższym poziomem ryzyka dla wyższej rangą 
kadry zarządzającej, ułatwia to proces eskalacji ryzyka, gdy przekracza ono 
delegowane limity i wymaga podjęcia decyzji oraz upoważniania pracowni-
ków do wprowadzania innowacji w ramach delegowanych uprawnień.

– Projektowy apetyt na ryzyko - związany jest z realizacją projektów wykra-
czających poza podstawową działalność organizacji; apetyt na ryzyko wy-
znaczany jest dla każdego projektu indywidualnie, inny apetyt na ryzyko 
zostanie wyznaczony dla projektów pilotażowych, inny dla projektów roz-
wojowych i jeszcze inny dla projektów krytycznych.

3. pojęcie apetytu na ryzyko

W literaturze krajowej oraz zagranicznej możemy znaleźć wiele definicji pojęcia 
apetyt na ryzyko. Poniżej przedstawiono kilka wybranych definicji mających swoje 
źródło w standardach zarządzania ryzykiem oraz literaturze przedmiotu:

1) ważność i rodzaj ryzyka, które organizacja jest skłonna monitorować lub 
które podlega retencji4,

2) wielkość ryzyka, jaką organizacja gotowa jest w dowolnym czasie zaakcep-
tować, dopuścić lub być na nią narażona5,

3) wielkość ryzyka, którą organizacja jest skłonna poszukiwać i zaakceptować 
w dążeniu do osiągnięcia jej długoterminowych celów6,

4) poziom ryzyka, który może ponieść. Jest to poziom narażenia na ryzyko, 
akceptowany w razie jego wystąpienia7,

5) wielkość ryzyka, w szerokim sensie, jakie organizacja jest gotowa zaakcep-
tować na drodze do osiągniecia wartości8,

6) poziom ryzyka, który organizacja jest skłonna zaakceptować9.
Pojęcie apetytu na ryzyko jest ściśle związane z pojęciem pojemności ryzyka, 

oznaczającym zdolność organizacji do podjęcia ryzyka czyli „(…) maksymalną 

4 Zarządzanie ryzykiem. Terminologia, PKN - ISO Guide 73:2012 s. 19
5 Pomarańczowa księga…, op. cit. S. 49
6 Risk Appetite & Tolerance, Guidance Paper, IRM, September 2011, s.15
7 Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w ad-

ministracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej polskiej, 2010, http://bip.mf.gov.
pl, s. 14

8 Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem – COSO II. Struktura ramowa, COSO, PIKW, PIB, Warszawa 
2007, s. 27

9 Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu 
wewnętrznego https://www.iia.org.pl/o-nas/standardy, wrzesień 2016, s. 46, (dostęp 31-08-2018)
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ilość zasobów, którą organizacja jest skłonna zaryzykować. Ilość ta powinna być 
zaakceptowana przez zarząd i może być taktowana jako punkt odniesienia do oce-
ny bieżącej ekspozycji na ryzyko”10. Pojemność ryzyka zależy od następujących 
czynników: dostępnego kapitału, zdolności organizacji do podwyższenia kapitału, 
wydajności procesów operacyjnych, kultury organizacyjnej itp.

Z pojęciem apetytu na ryzyko wiążą się także takie pojęcia jak:
– tolerancja ryzyka - granice podejmowania ryzyka, na przekroczenie których 

organizacja nie jest przygotowana podczas osiągania swoich długotermino-
wych celów11,

– progi ryzyka - oznaczają odchylenia znajdujące się w obszarze tolerancji, 
mniejsze od maksymalnych odchyleń granicznych – limitów)12,

– limity ryzyka - oznaczają maksymalne odchylenia tolerancji (jej granice), na 
przekroczenie których przedsiębiorstwo nie jest w danym czasie przygoto-
wane)13.

Na rys. 2 przedstawiono powiązanie pomiędzy pojęciami: apetyt na ryzyko, 
progi ryzyka, tolerancja ryzyka oraz limity ryzyka w odniesieniu do prowadzonej 
działalności.

Rysunek 2. Apetyt na ryzyko: interpolacja ryzyka i strategii
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Risk Appetite: The Interpolation of Risk and Strategy, https://www.centralbank.ie/.../

risk-management-international - dostęp 12-09-2018, s. 21) 

10 Korombel A., Apetyt na ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Często-
chowskiej, Częstochowa 2013, s. 69,

11 Risk Appetite & Tolerance…, op. cit. s. 15
12 E&Y Zarządzanie ryzykiem. Materiały szkoleniowe, Warszawa 2007
13 Ibidem
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W trakcie ustalania apetytu na ryzyko należy pamiętać, że ustalony apetyt 
na ryzyko powinien być mniejszy od pojemności ryzyka i tolerancji ryzyka, która 
z kolei powinna być niższa od poziomu ryzyka całkowitego. W celu monitorowa-
nia i kontroli ekspozycji na ryzyko, organizacja relatywnie do przyjętego apetytu 
na ryzyko musi w sposób jasny, mierzalny i zrozumiały dla pracowników wyzna-
czyć progi i limity ryzyka.

W literaturze dotyczącej zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym, ani 
we wspomnianym już wcześniej Rozporządzeniu 402/2013, apetyt na ryzyko nie 
został zdefiniowany. Nie zostały również opracowane dla branży transportu kole-
jowego zasady lub rekomendacje, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa działające 
w tej branży powinny definiować i zarządzać apetytem na ryzyko.

4. wyznaczanie apetytu na ryzyko

Organizacja podejmując się wyznaczenia apetytu na ryzyko powinna zacząć 
od określenia charakteru ryzyka (np. ryzyka rynkowe), które podjęła, wielkości 
ryzyka, które powinna podjąć, a także oczekiwanego zrównoważenia pomiędzy 
ryzykiem a korzyścią z jego podjęcia14.

W literaturze przedmiotu możemy znaleźć kilka sposobów ustalania apetytu 
na ryzyko. W związku z brakiem międzynarodowych i krajowych wytycznych do-
tyczących sposobu wyznaczania apetytu na ryzyko, wybrany sposób zależy od de-
cyzji kierownictwa firmy. Zgodnie ze standardem COSO, apetyt na ryzyko można 
wyrazić w sposób:

– ilościowy (zaakceptowany poziom równowagi pomiędzy wzrostem, ryzy-
kiem i stopą zwrotu inwestycji),

– jakościowy (opis: mały, średni, duży)15.
Sposób, w jaki dana organizacja postrzega apetyt na ryzyko, zależy od tego 

w jaki sposób apetyt na ryzyko jest postrzegany przez kierownictwo oraz pracow-
ników. Postrzeganie apetytu na ryzyko zostało przedstawione w koncepcji „11C”:

  1) Capability - zdolność organizacji do rozpoznania, zrozumienia i zarządza-
nia swoimi ryzykami.

  2) Commitment - zobowiązanie - wskazuje na potrzebę zainteresowania pra-
cowników koncepcją zarządzania ryzykiem. Zobowiązanie do zarządzania 
ryzykiem powinno być podjęte przede wszystkim przez pracowników naj-
wyższego szczebla, a następnie przekazywane w dół (kaskadowanie pra-
cownikom niższych szczebli).

  3) Choice - wybór – apetyt na ryzyko kształtuje wybory mające znaczący 
wpływ na osiągnięcie sukcesu przez organizację, a także odnosi się do 
poziomu ryzyka, który pozostaje po wprowadzeniu kontroli.

14 L.Chase-Jenkins, I. Farr, Risk Appetite: Boundary For Decisions, „Emphasis” 2008, Vol. 1, s. 22 za Korom-
bel A., Apetyt …. s. 77

15 Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym ….s.42
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  4) Consistency - konsekwencja – organizacja powinna stosować stałe, nie-
zmienne podejście do zarządzania ryzykiem.

  5) Context - kontekst – apetyt na ryzyko powinien być postrzegany w kon-
tekście sposobu, w jaki działa organizacja oraz w kontekście postępowania 
z interesariuszami. Ustalenie prawidłowego kontekstu warunkuje ustale-
nie prawidłowego apetytu na ryzyko.

  6) Challenge - wyzwanie – zarządzanie ryzykiem powinno stwarzać takie 
sytuacje i możliwości, w których pracownicy będą mogli oceniać istotność 
poszczególnych ryzyk oraz podejmować decyzje o ich ważności.

  7) Communication - komunikacja – korporacyjny apetyt na ryzyko będzie 
zrozumiały tylko wówczas, gdy pracownicy w całej organizacji będą ro-
zumieli się nawzajem, a także będą rozumieli swoje zadania i priorytety. 
W celu wsparcia wspólnego zrozumienia apetytu na ryzyko, zarząd powi-
nien jasno określić, jakie zachowanie jest w organizacji akceptowalne.

  8) Clarity - jasność – jasność celów, jasno określona odpowiedzialność wobec 
przełożonych i jasne czynniki wywołujące ryzyko kształtują postrzeganie 
ryzyka przez pracowników.

  9) Controls - kontrole – to, w jakim stopniu działania są kontrolowane za-
leży przede wszystkim od tego, co dla organizacji oznacza „akceptowalny 
poziom ryzyka”. Poziom kontroli powinien być dostosowany do zmienia-
jących się ryzyk.

10) Core values - główne wartości – apetyt na ryzyko ściśle powiązany z war-
tościami organizacji – im precyzyjniej zdefiniowane zostaną w organizacji 
jej wartości, tym efektywniej firma ta będzie mogła określić swój apetyt 
na ryzyko.

11) Culture - kultura – rozumiana jako ogół zachowań pracowników w danej 
organizacji, zarówno tych instynktownych, jak i tych wyznaczonych przez 
przyjęte reguły16.

Podmioty działające w branży transportu kolejowego, podobnie jak podmioty 
innych gałęzi gospodarki, powinny świadomie wyznaczać poziom apetytu na ryzy-
ko, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

1) oczekiwania interesariuszy,
2) zidentyfikowane ryzyka zewnętrzne i wewnętrzne,
3) możliwości finansowe organizacji,
4) zdolność Zarządu, kierownictwa wyższego szczebla i pracowników do po-

dejmowania ryzyka,
5) poziom akceptowalnych kosztów,
6) poziom świadomości kierownictwa i personelu odnośnie jakości funkcjonu-

jącego w organizacji procesu zarządzania ryzykiem,
7) poziom świadomości kierownictwa i personelu odnośnie apetytu na ryzyko,
8) efektywność pomiaru ryzyka.

16 K.H. S. Pickett, Auditing The Risk Management Process, John Wiley &Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 
2005, s. 15-19 za Korombel A., Apetyt …, s .77
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5. zarządzanie apetytem na ryzyko

W przedsiębiorstwach charakteryzujących się dojrzałością zarządzania ryzy-
kiem na poziomie 3 (znormalizowanym) i 4 (naturalnym), zarządzanie apetytem 
na ryzyko odbywa się w sposób procesowy. Poniżej przedstawione zostały trzy po-
dejścia procesowe wg IRM, wg A. Cremonino oraz wg Ministerstwa Skarbu Jej 
Królewskiej Mości.

Zgodnie ze Standardem IRM17, określenie i zarządzanie apetytem na ryzyko 
odbywa się zgodnie z następującym, czteroetapowym procesem:

1) projektowanie apetytu na ryzyko,
2) wyznaczenie apetytu na ryzyko,
3) wdrożenie apetytu na ryzyko,
4) zarządzanie apetytem na ryzyko.
Wg A. Cremonino, zarządzanie apetytem odbywa się w sześcioetapowym pro-

cesie:
1) identyfikacja ryzyka - czyli wskazanie ryzyk w podziale wg ich istotności dla 

funkcjonowania i osiągania założonych celów organizacji,
2) wybór wskaźników,
3) wyznaczanie celów i limitów dla każdego wskaźnika,
4) osadzanie apetytu na ryzyko w procesie planowania organizacji,
5) ustanowienie limitu dla działań operacyjnych (limit ten wynika z wcześniej 

określonych limitów ogólnych),
6) monitorowanie i eskalacja18.
Z kolei Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości stoi na stanowisku, że ape-

tyt na ryzyko można wyrazić za pomocą serii limitów dla każdego poziomu organi-
zacji. Zarządzający z każdego poziomu organizacji otrzymują od Zarządu wytycz-
ne w kwestii ryzyk, które mogą podjąć. Zgodnie z tymi założeniami, zarządzanie 
apetytem na ryzyko odbywa się podczas procesu czteroetapowego:

1) określenie apetytu na ryzyko - dla poziomów zarządzania: strategicznego, 
programowego i operacyjnego - ustalone i przekazane zostają ogólne pozio-
my dopuszczalności ryzyka,

2) identyfikacja sposobu reakcji na dane ryzyko w celu zarządzania nim,
3) zgłaszanie ryzyka na wyższy poziom zarządzania w przypadku przekrocze-

nia jego dopuszczalności,
4)  uzgodnienie sposobu reakcji na ryzyko, potencjalnie uwzgledniających 

przegląd apatytu na ryzyko19.

17 Risk Appetite & Tolerance…, op. cit. s. 15
18 A. Cremonino, Risk Appetite as a Core Element of ERM: Definitions and process, Enterprise Risk Manage-

ment, s. 16-21 za Korombel A., Apetyt … s. 111
19 Pomarańczowa Księga …., op. cit. 23
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6. wyrażanie apetytu na ryzyko

Podobnie jak nie istnieje jeden właściwy sposób wyznaczania apetytu na ryzy-
ko, nie istnieje również tylko jeden sposób, w jaki przedsiębiorstwa mogą wyrażać 
swój apetyt na ryzyko. Do sposobów wyrażania apetytu na ryzyko możemy zali-
czyć20:

1) jakościowe oświadczenia;
2) metody wykorzystujące bilans oraz rachunek zysków i strat;
3) odwoływanie się do ratingów kredytowych;
4) miarę zmian wartości rynkowej przedsiębiorstwa;
5) czynniki wzrostu wartości;
6) prezentację graficzną;
7) ustalenie limitów celów lub wartości kluczowych dla kluczowych wskaźni-

ków.
Jakościowe oświadczenia - dotyczą ryzyk miękkich, które są trudne lub nie-

możliwe do skwantyfikowania np. ryzyko reputacji, ryzyko utraty kluczowych 
pracowników, terroryzm, klęski żywiołowe.

Metody wykorzystujące bilans oraz rachunek zysków i strat - ustalenie akcep-
towalnych przez organizację odchyleń od wartości poszczególnych pozycji bilansu 
lub rachunku zysków i strat.

Odwoływanie się do ratingów kredytowych.
Miara zmian wartości rynkowej przedsiębiorstwa - polega na odniesieniu do 

obecnej oraz przyszłej wartości przedsiębiorstwa. W spółkach notowanych na gieł-
dzie metoda ta opiera się na określeniu akceptowalnych odchyleń kursów giełdo-
wych ich akcji.

Czynniki wzrostu wartości - do czynników tych możemy zaliczyć np. wzrost 
reputacji, wzrost rentowności, inwestycje w kapitał trwały.

Z uwagi na opracowane i wdrożone w podmiotach branży kolejowej syste-
my zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz systemy zarządzania utrzymaniem 
(MMS), dwie ostatnie metody tzn. prezentacja graficzna i ustalenie limitów celów 
lub wartości kluczowych dla kluczowych wskaźników zostaną szerzej opisane.

Apetyt na ryzyko w sposób graficzny może zostać zaprezentowany przy pomo-
cy matrycy ryzyka lub przedziałów liczby ryzyka - przykłady zaprezentowano na 
rys. 3 – 8. 

20 Korombel A., Apetyt ….., s. 129
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Rys. 3. Matryca ryzyka - przykład ujęcia jakościowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. W. Knight, ISO 31000:2009. Nowy standard zarządzania ryzykiem. Materiały 

konferencyjne: IV Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Zarządzania ryzkiem POLRISK, Warszawa 2010

Rys. 4. Matryca ryzyka - przykład ujęcia jakościowego i ilościowego
Źródło: Guidance on the preparation and use of company risk assessment profiles for transport operators, https://www.rssb.co.uk, 

(dostęp 12-07-2018 r.), s. 39
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Rys. 5. Przedział ryzyka - przykład 1 
Źródło: R. Wachnik, Narzędzia systemowe – zarządzanie zmianą oraz zarządzanie ryzykiem, UTK, Warszawa 15 listopada 

2017 r., s. 41

„W przypadku, gdy wskaźnik „R” znajduje się w klasie dopuszczalne, nie wymaga się podejmowania żadnych dodatkowych 
działań”.

Rys. 6. Przedział ryzyka - przykład 2
Źródło: Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego, wersja 1.5 z dnia 31.01.2018, s. 26

R =P x S x E
R – liczba ryzyka, P – prawdopodobieństwo, S – skutek, E – ekspozycja na ryzyko

Rys. 7. Przedział ryzyka - przykład 3
Źródło: opracowanie własne

R =P x S x E
R – liczba ryzyka, P – prawdopodobieństwo, S – skutek, E – ekspozycja na ryzyko

Rys. 8. Przedział ryzyka - przykład 4
Źródło: opracowanie własne
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Jak przedstawiono na rysunkach 3-8, apetyt na ryzyko może zostać ustano-
wiony na różnym poziomie w zależności od decyzji organizacji, która go wyznacza 
oraz w oparciu o wymienione wcześniej czynniki.

Ustalenie limitów celów lub wartości kluczowych dla kluczowych wskaźników 
stanowi jedną z najpopularniejszych metod wyrażania apetytu na ryzyko. Najczę-
ściej limity, progi i cele wyznaczane są dla Kluczowych Wskaźników Efektywności 
(KPIs), Kluczowych Wskaźników Kontroli (KCIs) oraz Kluczowych Wskaźników 
Ryzyka (KRIs). Metoda ta jest wykorzystywana również w bezpieczeństwie sys-
temu transportu kolejowego, przy wdrożeniu strategii monitorowania opartej na 
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1077/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 
wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego 
przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa 
lub autoryzacji bezpieczeństwa.

Komunikowanie apetytu na ryzyko pracownikom

Czynnikiem decydującym o skuteczności zarządzania apetytem na ryzyko i za-
rządzaniem ryzykiem jest czynnik ludzki, zarówno na poziomie Zarządu organiza-
cji, wyższego kierownictwa, jak i pracowników. Aby apetyt na ryzyko mógł zostać 
wdrożony prawidłowo, powinien być praktyczny, mierzalny, możliwy do zrealizo-
wania i zrozumiały dla wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa21.

Ważnym etapem procesu zarządzania apetytem na ryzyko jest jego komu-
nikowanie pracownicom oraz nadzorowanie realizacji wyznaczonego apetytu na 
ryzyko. W obszarze pozafinansowym organizacji, jakim w przypadku zarządców 
infrastruktury i przewoźników kolejowych jest obszar bezpieczeństwa ruchu kole-
jowego, apetyt na ryzyko komunikowany jest za pośrednictwem Programu Popra-
wy Bezpieczeństwa na każdy rok kalendarzowy.

Zgodnie z §43 Instrukcji Ir-8 narodowego zarządcy infrastruktury, Program 
Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego jest dokumentem określającym 
w szczególności: 22

1) inicjatywy doskonalenia oraz priorytety monitorowania - przyporządkowa-
ne do poszczególnych priorytetowych celów bezpieczeństwa narodowego 
zarządcy infrastruktury na dany rok;

2) ukierunkowanie na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego działania 
o charakterze:
a) technicznym, organizacyjnym, pracowniczym, - przyporządkowane do 

poszczególnych inicjatyw doskonalenia,
b) nadzorczym - przyporządkowane do poszczególnych priorytetów moni-

torowania;

21 Risk Management Survey of Major Financial Institutions. Rethinking Risk Management. Banks Focus on 
Non- Financial Risks and Accountability, EY 2015 s. 36

22 Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie ko-
lejowym Ir-8. Instrukcja wprowadzona Uchwałą nr 686/2016 Zarządu PKP Polskie Line Kolejowe S.A. z 
dnia 12 lipca 2016 r.
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3) plan monitorowania realizacji Programu oraz osiągania priorytetowych ce-
lów bezpieczeństwa;

4) wytyczne w zakresie minimalnego zakresu nadzoru nad pracownikami pio-
nu eksploatacji.

Sprawozdania z realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa składane są przez 
komórki i jednostki organizacyjne narodowego zarządcy infrastruktury w cyklach 
kwartalnych.

7. znaczenie apetytu na ryzyko

Jak już wspomniano wcześniej, apetyt na ryzyko powiązany jest z każdym ele-
mentem procesu zarządzania ryzykiem, w związku z czym powinien być z tym 
procesem zintegrowany. W tym celu, zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kole-
jowi powinni:

1) charakteryzować się dojrzałością zarządzania ryzykiem organizacji na pozio-
mie 3 (znormalizowanym) lub 4 (naturalnym);

2) opracować narzędzia służące do badania ryzyka w ujęciu indywidualnym dla 
szlaku kolejowego, posterunku ruchu, pojazdu oraz w ujęciu zbiorowym dla 
linii kolejowej, lokalnego LCS, sieci kolejowej, typów pojazdów;

3) oceniać ryzyko w sposób ilościowy (np. ryzyko finansowe, ryzyko technicz-
ne) oraz jakościowy;

4) opracować i wdrożyć zasady postępowania w przypadku powstania rozbież-
ności pomiędzy realizowanymi celami a przyjętym apetytem na ryzyko;

5) opracować i wdrożyć zasady komunikowania apetytu na ryzyko pracowni-
kom całej organizacji.

Przy spełnieniu powyższych wymogów, prawidłowo zarządzany apetyt na ryzy-
ko przynosi organizacji wymierne korzyści w następującej postaci23:

– łączenia strategii biznesowej z podejmowanymi decyzjami biznesowymi,
– lepszego rozumienia znaczenia ryzyk przez pracowników,
– ułatwiania identyfikacji, oceny i hierarchizacji ryzyk,
– wspierania działań monitorujących dla ryzyk,
– wspierania działań kontrolnych dla ryzyk,
– motywowania pracowników do podejmowania konsekwentnych działań,
– podwyższania zdolności do podejmowania ryzyka przez organizację,
– wsparcia procesu zarządzania ryzykiem,
– działania jako mechanizm determinujący inwestycje kapitału w celu elimi-

nacji zidentyfikowanych ryzyk;
– lepszej alokacji zasobów.

23 Opracowanie własne na podstawie Understanding and articulating risk appetite, KPMG 2008, www.kpmg.
com (dostęp 10-09-2018), s. 7 
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8. podsumowanie

Podstawowym kryterium oceny funkcjonowania transportowego systemu kole-
jowego jest jego bezpieczeństwo, decydujące o jakości oferowanej usługi przewozo-
wej klientowi. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy z zarządców infrastruktury, prze-
woźników kolejowych, a także podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, ponosi 
w swoim zakresie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu kolejowego. 
Podmiotom tym powinno zależeć na świadomym zarządzaniu apetytem na ryzyko, 
a tym samym na świadomym zarządzaniu ryzykiem. Pomimo faktu, iż apetyt na 
ryzyko jest krytycznym elementem procesu zarządzania ryzykiem, nie jest on jeszcze 
do końca właściwie rozumiany i wdrażany przez przedsiębiorstwa kolejowe.

Apetyt na ryzyko każdej organizacji zmienia się wraz z celami organizacji, we-
wnętrzną kulturą organizacji oraz zmianami zachodzącymi w otoczeniu organiza-
cji. Skuteczne zarządzanie apetytem na ryzyko przyczynia się do lepszej alokacji 
zasobów, a tym samym do realizacji podstawowego celu zarządców infrastruktury 
i przewoźników kolejowych jakim jest świadczenie bezpiecznych i efektywnych 
ekonomicznie usług na rzecz swoich klientów. Od apetytu na ryzyko zależą decyzje 
o modernizacji infrastruktury i taboru, prowadzeniu ruchu w czasie prowadzo-
nej modernizacji, wprowadzaniu ograniczeń eksploatacyjnych, czy dodatkowych 
szkoleniach dla pracowników. Brak ustalonego apetytu na ryzyko lub jego niewła-
ściwe ustalenie, można uznać za jedną z głównych przyczyn problemów związa-
nych z zarządzaniem ryzykiem w branży transportu kolejowego.
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NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE 
TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA PRZYKŁADZIE 

SYSTEMU INNOVIA MONORAIL 3001

Streszczenie. Niniejszy artykuł prezentuje nowoczesne rozwiązanie transportu publicznego 
na przykładzie systemu INNOVIA Monorail 300. W artykule przedstawiono produkt firmy 
Bombardier, cechy charakterystyczne systemu, aspekty istotne z punktu widzenia projektowania 
oraz jego komponenty. Omówiono pokrótce stan prawny przedmiotowej formy transportu oraz wska-
zano sposób weryfikacji bezpieczeństwa systemu.

Słowa kluczowe: kolej jednoszynowa, INNOVIA Monorail 300, dowód bezpieczeństwa

1. Wstęp

Transport publiczny odgrywa dużą rolę społeczną, umożliwiającą obywatelom, 
niezależnie od ich zamożności, uzyskanie dostępu do usług transportowych. W do-
bie dynamicznego rozwoju technologii na rynku pojawiają się nowe rozwiązania 
w zakresie transportu publicznego. Dotyczy to zarówno nowatorskich środków 
transportu, jak również nowoczesnych systemów sterowania ruchem i kontroli jaz-
dy pociągu.

Coraz szerzej spotykanym zjawiskiem jest obecność kołowych oraz szynowych 
pojazdów autonomicznych i automatycznych. Nowobudowane systemy mają na 
celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i dostęp-
ności, przy zoptymalizowanym zużyciu energii, zminimalizowanych kosztach: 
budowy, eksploatacji i utrzymania, zapewniających jednocześnie wymagane para-
metry eksploatacyjne, takie jak przepustowość czy czas następstwa. Przykładem 
takich rozwiązań jest kolej jednoszynowa (ang. monorail).

Historia kolei jednoszynowej sięga XIX wieku. Szybkie i ekonomiczne w bu-
dowie koleje jednoszynowe są aktualnie rozwiązaniem coraz częściej spotykanym 
na całym świecie, jako atrakcyjne rozwiązanie dla transportu miejskiego. Ogólnie 
istnieją dwa rodzaje kolei jednoszynowej:

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Koper	E.	50%,	Kochan	A.	50%
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– kolej zawieszona (suspension railway), gdzie pojazd porusza się pod torem 
zbudowanym na estakadzie,

– kolej, w której pojazd porusza się po torze zbudowanym na estakadzie.
Firma Bombardier Transportation opracowała produkt drugiego z wymienio-

nych typów – system INNOVIA Monorail 300, który potencjalnie może zostać 
zaimplementowany w Polsce.

 

2. Koncepcja systemu INNOVIA Monorail 300

System INNOVIA Monorail 300 reprezentuje rozwiązanie oparte na jednej 
szynie (ang. monorail). Został zaimplementowany w 2014 roku w Sao Paulo (Bra-
zylia) oraz Riyadh (Arabia Saudyjska). W Europie zbliżony system transportu - 
APM (ang. Automated People Mover) został zainstalowany na linii prowadzącej 
na lotnisko w Monachium [15,16]. System INNOVIA Monorail 300 jest wyni-
kiem ewolucji systemu INNOVIA pierwszej i drugiej generacji. Może on stanowić 
doskonały kompromis pomiędzy tramwajami a metrem. Umiejscowienie systemu 
Monorail w systemach transportu publicznego przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Umiejscowienie systemu Monorail w systemach transportu publicznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Zaletami kolei jednoszynowej, w tym systemu INNOVIA Monorail 300 w od-
niesieniu do znanych systemów transportowych są:

– możliwość implementacji w trudnych warunkach terenowych (duże pochy-
lenia, ciasne łuki), uniemożliwiających realizację lub znacząco zwiększają-
cych koszty budowy innej formy transportu masowego, np. metra,

– stosunkowo krótki czas wdrożenia systemu związany m.in. z brakiem ko-
nieczności drążenia tunelu, typowego dla budowy metra,

– możliwość implementacji przy minimalnych zakłóceniach, w przeciwień-
stwie do budowy np. metra, wymagającej zazwyczaj występowania kilku-
letnich ograniczeń dla pasażerów/mieszkańców, wynikających np. z potrze-
by „wyłączenia” z możliwości korzystania z danego terenu, 
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– rozwiązanie tańsze niż budowa np. linii metra,
– kompletność rozwiązania – oferowany system stanowi integralną całość 

– w przeciwieństwie do np. metra, gdzie występują różni producenci po-
szczególnych elementów systemu, tj. taboru, infrastruktury, systemu ste-
rowania, itp., co zwiększa koszt budowy, integracji oraz eksploatacji.

Ponadto przedmiotowe rozwiązanie charakteryzuje się następującymi cecha-
mi:

– niski poziom hałasu, związany z wykorzystaniem nowoczesnych materia-
łów konstrukcyjnych,

– estetyka rozwiązania, umożliwiająca dostosowanie do charakteru otocze-
nia, 

– możliwości przewozowe przekraczające 5000 pphd (ang. pphd – passen-
ger per hour per direction).

Tabela 1 przedstawia podstawowe dane opisujące system INNOVIA Mono-
rail 300.

Tabela 1. Podstawowe dane systemu INNOVIA Monorail 300 
Lp. Charakterystyka systemu
1. maksymalna	prędkość 80	km/h
2. minimalny	promień	łuku	poziomego 46 m
3. minimalny	promień	łuku	pionowego 457	m
4. zalecany	maksymalny	gradient 6%
5. maksymalny	gradient 10%
6. liczba	wagonów	 2-8
7. zasilanie 750V	(DC)

8. liczba	pasażerów	przemieszczających	się	w	ciągu	godziny	w	danym	kierunku	
(PPHPD)	dla	wariantu:	4	os./m2	/	6	os./m2 16000/22600

9.	 system	sterowania	i	kontroli	jazdy	(ATC) CITYFLO	650
Źródło: [5]

System INNOVIA Monorail 300 wyposażony jest w zaawansowane techno-
logie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. Do rozwiązań tych należą:

– systemy informacji pasażerskiej,
– dwukierunkowa komunikacja pomiędzy pasażerem a centrum sterowania,
– perony wyposażone w drzwi uniemożliwiające przedostaniu się przeszko-

dy na tor,
– systemy monitoringu, umożliwiające zatrzymanie pojazdu w przypadku 

wykrycia zagrożenia.
Istotnym aspektem systemu INNOVIA Monorail 300 jest zarządzanie ener-

gią. Producent oferuje narzędzie – EnerGplan, które zostało opracowane w celu 
zminimalizowania zużycia energii oraz wpływu na środowisko.

Istotnym elementem docelowej implementacji systemu INNOVIA Monorail 
300 jest projektowanie systemu. Najważniejsze aspekty z punktu widzenia pro-
jektowania systemu przedstawiono w punktach 2.1, 2.2, 2.3 artykułu.
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2.1. Przebieg trasy i konfiguracja systemu

System INNOVIA Monorail 300 może zostać dostosowany do istniejącego wy-
posażenia, ukształtowania terenu, liczby stacji, przewidywanego natężenia ruchu 
pasażerskiego oraz budżetu Zamawiającego. Wytyczenie trasy jest krytycznym 
etapem w projektowaniu systemu. Planujący trasę mają możliwość wyboru nastę-
pujących konfiguracji:

– wahadło (ang. shuttle),
– pętla (ang. loop),
– pętle z możliwością zmiany toru (ang. pinched loop),
– kombinacja powyższych [4].

Rys. 2. Konfiguracja trasy – wahadło
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Wahadło – stanowi najmniej złożoną konfigurację trasy systemu, w której 
pociąg operuje na każdym „torze” dwutorowej trasy (szlaku). Po dojechaniu do 
stacji końcowej i opuszczeniu pociągu przez pasażerów pojazd zawraca i poru-
sza się w przeciwnym kierunku, aż do kolejnej stacji końcowej. Konfiguracja ta 
sprawdza się w przypadku linii z dwoma lub trzema stacjami, zaś w przypadku 
występowania większej liczby stacji zauważalny jest spadek przepustowości oraz 
zwiększenie czasów następstwa.

Rys. 3. Konfiguracja trasy – pętla
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]
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Konfiguracja trasy w postaci pętli jest odpowiednia dla obszarów, w których 
przestrzeń jest mniej ograniczona, co pozwala na „zamknięcie” pętli. Pętle cechują 
się najlepszymi parametrami eksploatacyjnymi wśród tras, na których wstępuje 
duża liczba stacji. Konfiguracja ta pozwala na elastyczne dostosowanie trasy do 
wzrastającej liczby pasażerów nie tylko poprzez zwiększenie liczby wagonów w po-
ciągu, lecz także poprzez zaprojektowanie dodatkowych stacji i uwzględnienie ich 
w pętli. Pętle można projektować w konfiguracji jedno i dwupasmowej. Rozwią-
zanie dwupasmowe jest droższe, jednak oferuje większą elastyczność i mniejsze 
zakłócenia w przypadku awarii lub podczas wykonywania prac konserwacyjnych.

Rys. 4. Konfiguracja trasy - pętla z możliwością zmiany toru
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

W przypadku obszarów o ograniczonej możliwości konfiguracji dostępna jest for-
ma pętli z możliwością zmiany toru, posiadająca cechy zarówno wahadła, jak i pętli. 
W tej konfiguracji pociągi mogą zmienić tor jazdy dzięki rozjazdom znajdującym się 
na obu końcach linii, dzięki czemu jazda pociągów odbywa się w dwóch kierunkach 
na dwóch równoległych torach. W celu zminimalizowania czasów następstwa oraz 
poprawy przepustowości - rozjazdy (zwrotnice) powinny być umieszczone jak najbli-
żej stacji, umożliwiając wielu pociągom jazdę w dwóch kierunkach.

2.2. System sterowania ruchem i kontroli pociągu

W systemie INNOVIA Monorail 300 dla sterowania ruchem i kontroli pocią-
gu wykorzystano rozwiązanie z rodziny systemów klasy CBTC (ang. Communica-
tion Based Train Control) system CITYFLO 650, umożliwiający realizację funkcji 
ATC (ang. Automatic Train Control) [2]. System ten realizuje funkcje ATP, ATO 
oraz ATS, co przedstawiono w tabeli 2. Wykorzystanie rozwiązania CITYFLO 650 
zapewnia czas następstwa poniżej 90 s.

System CITYFLO 650 umożliwia minimalizację liczby urządzeń przytorowych 
i zastępuje je prostą i niezawodną komunikacją pojazd-tor, a co za tym idzie ogra-
nicza potrzebę i koszty wynikające z utrzymania urządzeń przytorowych. Dzięki 
czujnikom zainstalowanym na pojeździe określana jest prędkość oraz położenie 
pociągu, dzięki czemu system operuje zgodnie z zasadą „ruchomego odstępu blo-
kowego” (ang. moving block).

Położenie pociągu wyznaczane jest z wykorzystaniem:
• punktów weryfikacji położenia (ang. norming point tags), instalowanych 

wzdłuż torowiska, wykorzystujących technologię znaczników RFID,
• odometr,
• radaru Dopplera,
• innych urządzeń pokładowych (wskaźnik długości pociągu).
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Tabela 2. Funkcje ATP, ATO, ATS realizowane przez system CITYFLO 650 
Bezpieczeństwo Optymalizacja Nadzór

ATP ATO ATS
•	 sterowanie	urządzeniami,
•	nastawienie	i	utwierdzanie	drogi	
przebiegu,

•	wyznaczanie	lokalizacji	pociągu,
•	ograniczanie	prędkości	(w	tym	
tymczasowe),

•	bezpieczna	separacja	pociągów,
•	 sterowanie	drzwiami	–	
zamykanie/otwieranie,

•	wykrywanie	prędkości	zerowej,
•	drzwi	awaryjne	zamknięte	i	
monitorowanie,

•	 integralność	pociągu,
•	określenie	długości	pociągu.

•	profil	prędkości	/	strategie	jazdy,	
•	precyzyjne	zatrzymanie	na	stacji,
•	automatyczne	zawracanie,	
•	zdalne	włączenie/wyłączenie	
pociągu,

•	optymalizacja	prędkości	
na	pokładzie	w	celu	
zminimalizowania	zużycia	
energii,	

•	 zaawansowana	diagnostyka.

•	monitorowanie	położenia	
pociągu,

•	 interfejs	MMI,
•	zarządzanie	alarmami,
•	aktywacja	zobrazowania	stacji,
•	automatyczne	wyznaczanie	tras	
pociągów,

•	automatyczna	regulacja	
ruchu	pociągu	–	sterowanie	
zatrzymaniem,

•	automatyczna	regulacja	ruchu	
pociągu	-	strategie	jazdy,

•	zatrzymanie	na	stacji,
•	hamowanie	awaryjne,
•	zdalne	resetowanie	pociągu.

Źródło: [1]

Rys. 5. Wyznaczanie położenia pociągu w systemie INNOVIA Monorail 300 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]

Komputer pokładowy wyznacza także miejsca niebezpieczne (np. tył poprze-
dzającego pojazdu), zbliżanie się do kozła oporowego, utwierdzoną drogę przebie-
gu dla innego pojazdu.

Komunikacja pojazd-tor osiągana jest przez dwukierunkową, szerokopasmową 
łączność bezprzewodową, wykorzystującą nielicencjonowane pasmo ISM o często-
tliwościach od 2400 MHz do 2483,5 MHz.

System CITYFLO 650 cechuje się najwyższym poziomem nienaruszalności 
bezpieczeństwa – SIL 4 (ang. safety integrity level) według standardu PN-EN 
50129 [9] oraz jest zgodny z normami IEEE 1474.1[2] i 1474.2 [3].

Trasa (szlak) w systemie podzielona jest programowo na obszary (ang. regions) 
oraz segmenty (ang. segments). Obszar steruje odcinkiem toru i podzielony jest 
na segmenty, zaś dane te są przechowywane w mapie trasy. Rozmiar obszaru uza-
leżniony jest od liczby obiektów, długości i krzywizn układu torowego oraz liczby 
pociągów operujących w danym czasie [1].

Każdy obszar cechuje się redundancją w postaci gorącej rezerwy ATP oraz re-
dundantną siecią radiokomunikacyjną.
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Rys. 6. Architektura systemu CITYFLO 650 
Źródło: [1]

Do komponentów systemu CITYFLO 650 należą m.in:
– urządzenia przytorowe i pokładowe ATP (ang. automatic train protection) 

oraz ATO (ang. automatic train operation),
– komunikacja pojazd-tor - TWC (ang. Train-to-wayside communications),
– sieć przytorowa do komunikacji pomiędzy komputerami w poszczególnych 

obszarach oraz opcjonalnie pomiędzy komputerami centrum sterowania.
Ponadto rozwiązanie CITYFLO 650, wykorzystywane w systemie INNOVIA 

Monorail 300 cechuje się:
– zweryfikowaną pod kątem bezpieczeństwa realizacją funkcji ATC,
– niezawodną i bezpieczną łącznością bezprzewodową,
– w pełni redundantną konfiguracją,
– zastosowaniem standardowych interfejsów dla przemysłu,
– rozproszoną i skalowalną architekturą,
– niskimi kosztami cyklu życia.
Systemy, które obsługują funkcję ATC rozwiązania CITYFLO 650 mogą być 

eksploatowane w trybie automatycznym i w trybie ręcznym bez kontroli ATP. Dla 
systemu CITYFLO 650 zdefiniowano następujący tryby pracy:

– ręczny (ang. manual)/jazda na widoczność,
– ciągły nadzór ATP (ATP - GoA1),
– półautomatyczny ruch pociągu (STO – GoA2),
– ruch pociągu bez maszynisty (DTO – GoA3),
– automatyczny (nieobsługiwany) ruch pociągu (UTO – GoA4) [1].
Stopnie automatyzacji (ang. Grades of Automation) oraz ich charakterystyki 

omówiono w [7,11,12].
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Rozwiązanie CITYFLO 650 mimo, iż opracowane zostało do jazdy bez ma-
szynisty, funkcja ATC pozwala na interwencję człowieka na różnych poziomach, 
w zależności od zastosowania. W trybie automatycznym operator pociągu może 
na przykład inicjować odjazdy i zamykać drzwi stacji. W trybie ręcznym działa-
nia maszynisty są nadrzędne względem ATP, jednakże w trybie ręcznym prędkość 
pojazdu jest znacząco ograniczona (zazwyczaj 8-12 km/h). Ruch pociągu w trybie 
ręcznym jest możliwy za pośrednictwem stanowiska manualnej obsługi w pociągu 
lub w trybie zdalnego sterowania przez personel centrum sterowania.

2.3. Tabor i infrastruktura

System INNOVIA Monorail 300 wymaga zastosowania odpowiedniej infra-
struktury, typowej dla systemu. Torowisko zbudowane jest na specjalnej estaka-
dzie, po której poruszają się pociągi systemu „obejmujące” szynę. Wyniesienie to-
rowiska na estakadę pozwala na stosowanie rozwiązania w obszarach zatłoczonych 
oraz o ograniczonych zasobach przestrzennych. Zaprojektowane pojazdy INNO-
VIA Monorail 300 łączą w sobie estetykę z komfortem jazdy. Trzecia generacja 
pociągów systemu INNOVIA Monorail to elegancki i nowoczesny pojazd wypo-
sażony w energooszczędne technologie.

Tabor cechuje się także smukłym kształtem – minimalizującym opory powietrza 
oraz gumowymi oponami, zapewniającymi niski poziom emisji hałasu. Ze względu 
na konstrukcję wózka oraz torowiska, pojazdy tego systemu posiadają naturalną nie-
zdolność do wykolejenia, ponieważ koła toczące się po bokach prowadnicy stabilizują 
pojazd, wywierając nacisk na belkę prowadzącą (ang. guidebeam). Sposób prowa-
dzenia kół pojazdu po szynie (belce prowadzącej) przedstawiono na rys.  7.

Rys. 7. Sposób prowadzenia kół pojazdu po szynie (belce prowadzącej)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]
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3. Stan prawny systemu kolei jednoszynowej

Według [17] kolej jednoszynowa zaklasyfikowana jest jako „transport inny 
szynowy”, zdefiniowany jako: „przewóz osób środkiem transportu poruszającym 
się po szynach lub torach kolejowych, w tym tramwajem lub metrem, lub przewóz 
osób środkiem transportu poruszającym się po jednej szynie lub na poduszkach 
powietrznych lub magnetycznych, inny niż transport kolejowy i transport liniowo-
-terenowy”[17]. Z kolei transport kolejowy zdefiniowany jest jako „przewóz osób 
środkiem transportu poruszającym się po torach kolejowych, z wyłączeniem środ-
ków, które służą do przewozu osób w transporcie innym szynowym” [18].

Należy zaznaczyć, że dla tak zdefiniowanej kategorii tego typu transportu, nie 
zostały opracowane w prawie polskim wymagania. Po wykonaniu odpowiednich 
analiz należy znaleźć odpowiedź na pytanie: w jakim trybie i na podstawie jakich 
wymagań powinny być dopuszczane do eksploatacji systemy i środki transpor-
tu poruszające się po jednej szynie. Z drugiej strony zauważalne są liczne podo-
bieństwa kolei jednoszynowej do tradycyjnego transportu kolejowego oraz metra, 
podlegające w myśl [19] procesowi dopuszczenia do eksploatacji typu zgodnie 
z rozporządzeniem [14]. Niezależnie od wybranej ścieżki certyfikacji niezaprze-
czalnym wymaganiem, jakie powinno zostać zagwarantowane przez system jest 
bezpieczeństwo.

7. Weryfikacja bezpieczeństwa systemu INNOVIA Monorail 300

Innovia Monorail 300 to innowacyjny środek transportu. Rozwiązania tech-
niczne w nim stosowane umożliwiają automatyczne poruszanie się pojazdów po 
torze (pojedyncza szyna) wyznaczającym trasę pomiędzy kolejnymi stacjami. 
W związku z tak zaawansowaną funkcjonalnością wymaga się, aby cały system 
został zaprojektowany jako bezpieczny środek transportu o wysokiej dostępności.

Obecnie w Polsce nie ma określonych wytycznych dla oceny bezpieczeństwa 
tego typu transportu szynowego (przypomnijmy, że w świetle ustawy o publicz-
nym transporcie zbiorowym należy mówić o „transporcie innym szynowym”) 
w zakresie oceny bezpieczeństwa. Intuicyjnie należy szukać rozwiązań w normach 
CENELEC, a przede wszystkim w EN 50126 [10] i EN 50129 [9], która skupia 
się na dowodzie bezpieczeństwa typu urządzenia, wyrobu i jego aplikacji. Biorąc 
pod uwagę złożoność systemu, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z [6] wysokie 
wymagania formułowane we wspomnianych normach (poziom nienaruszalności 
bezpieczeństwa SIL-4) powinny dotyczyć funkcji systemu, które są odpowiedzial-
ne za bezpieczeństwo osób biorących udział w procesie transportowym, natomiast 
nie powinny być nadużywane w stosunku do innych.

Identyfikując te funkcje można odwołać się do normy [11] określającej pozio-
my automatyzacji systemów transportu szynowego. Rozwiązanie w postaci Innovia 
Monorail 300 wprowadza najwyższy poziom automatyzacji GoA4, gdzie zakładana 
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jest automatyczna jazda pojazdu bez udziału personelu. Według normy [11] funkcje 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo umożliwiające realizację takiej jazdy to:

– zapewnienie bezpiecznej drogi jazdy,
– zapewnienie bezpiecznej separacji pociągów,
– zapewnienie bezpiecznej prędkości,
– sterowanie przyspieszeniem i hamowaniem z zachowaniem bezpieczeństwa 

i komfortu podróży pasażerów,
– zapobieganie kolizjom z przeszkodami,
– zapobieganie kolizjom z osobami na torach,
– kontrola zamknięcia drzwi dla pasażerów,
– zapobieganie zranieniom osób między wagonami lub między peronem a po-

ciągiem,
– zapewnienie bezpiecznych warunków rozpoczęcia jazdy,
– uruchomienie i unieruchomienie (wyłączenie) pociągu,
– nadzór nad statusem pociągu,
– wykrywanie ognia/dymu, wykolejenia, ciągłości pociągu, zgłoszeń pasażerów 

np. ewakuacji, pomocy.
Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa w ramach procesu RAMS, określo-

nego w normie PN-EN 50126 [10] wymaga sporządzenia dowodów bezpieczeń-
stwa i dowodów dostępności oraz odpowiedniej dokumentacji wszystkich faz RAMS. 
Zgromadzone w ten sposób dokumenty są wystarczającym i odpowiednim potwier-
dzeniem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla uzyskania zezwo-
lenia na eksploatację, jak również dla kolejnych faz cyklu życia, tj. użytkowania, 
utrzymania i wycofania produktu z eksploatacji.

Dla RAMS bezwzględnie wymagana jest dobrze ustrukturyzowana, przejrzysta, 
kompletna i zrozumiała dokumentacja całego systemu, aby zapewnić pozbawioną 
luk, hierarchiczną strukturę dowodów.

Przeprowadzenie dowodu następuje zgodnie z wymaganiami normatywnymi. Mię-
dzy innymi należy prowadzić i na bieżąco aktualizować poniższe dokumenty w trakcie 
cyklu życia RAMS. Należy sporządzić i na bieżąco aktualizować dokumentację dla 
programu RAM i planu bezpieczeństwa oraz rejestru zagrożeń (ang. Hazard Log).

Najważniejszymi dokumentami wynikowymi dla każdej fazy są między innymi:
Faza 1 – koncepcji: Struktura zarządzania pozwalająca spełnić wymagania 

RAMS fazy 2, 3 i 4.
Faza 2 – definicji systemu: Plan bezpieczeństwa.
Faza 3 – analizy ryzyka: Rejestr zagrożeń (ang. Hazard Log).
Faza 4 – wymagań systemowych: Plan walidacji RAMS / Program RAM.
Faza 5 – przyporządkowania wymagań systemowych: Zaktualizowany plan 

bezpieczeństwa i walidacji.
Faza 6 – konstrukcji i implementacji: Zasadniczy dowód bezpieczeństwa syste-

mowego, w razie potrzeby dowód bezpieczeństwa zastosowania.
Faza 7 – produkcji: Dowód nadrzędnego bezpieczeństwa.
Faza 8 – instalacji i montażu:  Dokumentacja procesu montażowego 

Kontrola i optymalizacja planu bezpieczeństwa (po montażu).
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Faza 9 – walidacji, uruchomienia, odbioru bezpieczeństwa: Dokumentacja 
procesu walidacji, dowodu bezpieczeństwa zastosowania, jeśli nie został już 
wykonany w fazie 6.

Faza 10 – eksploatacji: Aktualizacja rejestru zagrożeń (zapis każdego pozostałego 
zagrożenia).

Dalsze znaczące dokumenty określa norma EN 50126 [10] i inne mające zasto-
sowanie normy CENELEC.

Dla dowodu bezpieczeństwa, do którego prowadzenia zobowiązany jest produ-
cent systemu, musi zostać zdefiniowane kryterium akceptacji ryzyka. Na podsta-
wie porównywalnych systemów transportu dla implementacji na rynku niemieckim 
ustalono wartość rzędu 2,3x10-9 przypadków śmiertelnych na jedną osobę w każdej 
godzinie i przy każdym przejeździe. Dla tej aplikacji, w wyniku ogólnej oceny ryzy-
ka, z naciskiem na bezpieczeństwo systemu, zidentyfikowano m.in. poniższe syste-
my funkcjonalne jako znaczące dla bezpieczeństwa:

– interfejs pomiędzy peronem i pojazdem (np. drzwi peronu, szczelina między 
peronem i pojazdem, drzwi pojazdu, otwarcie awaryjne, urządzenia ostrze-
gawcze),

– technika sterowania pojazdem (m.in. napęd, hamulec, sygnalizacja, zasilanie 
i akumulacja energii),

– urządzenia bezpieczeństwa pociągu,
– sygnalizacja pożarowa i gaszenie pożaru,
– sprzęg pojazdów (jeśli występuje między pojazdami),
– system czujników na trasie przejazdu i na peronie (m.in. rozpoznawanie pozy-

cji),
– ruchome elementy układu torowego (np. rozjazdy),
– komunikacja między pasażerem i centralą sterowania (m.in. interkomy awa-

ryjne, głośniki).
W procesie aplikacji systemu wszyscy interesariusze muszą wykazywać kompe-

tencje w zakresie bezpieczeństwa w różnych fazach cyklu życia systemu. W tabeli 
3 przedstawiono potrzeby w tym zakresie określane przez normę EN 50126 [10].

Tabela 3. Kompetencje w procesie RAMS 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: [10]
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Jak można zauważyć nie mniejszą rolę niż wykonawca odgrywa tutaj ope-
rator. Jeżeli odpowiedzialność producenta leży głównie po stronie rozwiązań 
technicznych, to operator odgrywa główną rolę w projektowaniu integracji syste-
mu z jego otoczeniem, definiowaniu parametrów wydajnościowych, projektowa-
niu i realizacji procesów operacyjnych i utrzymaniowych.

Analogiczny proces przeprowadzono dla rozwiązania stosowanego w Mona-
chium [13,15,16].

5. Podsumowanie

System INNOVIA Monorail 300 firmy Bombardier Transportation, jako roz-
wiązanie innowacyjne, stanowiące uzupełnienie dotychczas stosowanych form 
transportu jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku występowania trudnych 
warunków terenowych w postaci dużych gradientów nachylenia i ciasnych łuków. 
Może być zrealizowane zarówno na estakadach jak i w tunelach.

Jest to kompletny system transportowy obejmujący pojazdy oraz infrastruk-
turę, po której przemieszczają się te pojazdy, na którą składają się tory, stacje, 
systemy zasilania i sterowania. 

System umożliwia jazdę pojazdów w różnych trybach, lecz najatrakcyjniejszym 
wydaje się tryb w pełni automatyczny z możliwością nadzoru z centrum stero-
wania. W związku z tak zaawansowaną funkcjonalnością wymaga się, aby cały 
system został zaprojektowany i wdrożony jako bezpieczny środek transportu o wy-
sokiej dostępności.

Wymagane jest kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, które we wszyst-
kich przypadkach zastosowań kolejowych ma swoje źródło w normie PN-EN 
50126 [10] i innych normach CENELEC.

Należy zaznaczyć, że dla tak zdefiniowanej kategorii transportu nie zostały 
opracowane w prawie polskim wymagania. Po wykonaniu odpowiednich analiz 
należy znaleźć odpowiedź na pytanie: w jakim trybie i na podstawie jakich wyma-
gań powinny być dopuszczane do eksploatacji systemy i środki transportu poru-
szające się po jednej szynie.
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AnAlizA jAkościowA plAnu przeniesieniA 
przystAnku kolejowego skAwinA zAchodniA1

streszczenie. Artykuł przedstawia analizę potencjału transportowego przystanku kolejowe-
go Skawina Zachodnia, z uwzględnieniem zmiany jego lokalizacji. Dokonano porównania stanu 
aktualnego ze stanem projektowym. Przeanalizowano zasadność koncepcji zawartej w przetargu 
na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków 
Płaszów – Podbory Skawińskie, oraz w sposób szczególny, możliwości jakie daje jego realizacja 
w odniesieniu do warunków transportowych i gospodarczych oraz mobilności mieszkańców Skawiny 
Zachodniej.

słowa kluczowe: przystanek kolejowy, dostępność transportowa, analiza jakościowa.

1. wprowadzenie

Można zauważyć, że wraz z szybko rosnącymi możliwościami posiadania 
własnego samochodu, atrakcyjność przewozów pasażerskich sukcesywnie male-
je zwłaszcza w obszarach o słabo rozwiniętej strukturze transportowej. Wygoda 
i wymagania życia codziennego w zakresie gospodarowania czasem sprawiają, że 
znaczna część społeczeństwa dokonuje wyboru możliwości transportu w oparciu 
o nowe schematy decyzyjne. Schematy te uwzględniają odległość od miejsca pracy, 
ośrodków handlowych, czas przeznaczany na podróże, a także niewątpliwie stan-
dard podróży. Coraz częściej zaniedbywany jest natomiast koszt podróży, oczywi-
ście w rozsądnych granicach.

Przystanki kolejowe, niegdyś zlokalizowane w miejscach nasilenia ruchu lu-
dzi, straciły na znaczeniu, ze względu na minimalizację ich funkcji społeczno-eko-
nomicznych. W przeszłości pełniły one role miejsca spotkań i znaczącego etapu 
w łańcuchu podróży. Obecnie, dzięki wielu udogodnieniom (np. możliwość za-
kupu biletu on-line), ale także negatywnym skutkom (np. ograniczony czas na 
dotarcie do miejsca przeznaczenia) ich tradycyjna lokalizacja staje się dyskusyjna. 
Nie jest ona już na tyle dogodna, żeby skłonić pasażerów do podróży pociągiem. 
Pomysł zmiany lokalizacji przystanku kolejowego Skawina Zachodnia pojawił się 
w powyższym kontekście. Koncepcja taka powinna umożliwiać swobodny dostęp 

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Koń	P.	60%,	Kozioł	P.	40%

piotr koń
student, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 
31-155 Kraków , tel: +48 723 904 606, e-mail: pkon@
interia.pl

piotr kozioł
dr hab. Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-
155 Kraków , tel: +48 12 628 2358, e-mail: pkoziol@
pk.edu.pl



62 Koń P., Kozioł P.

dla mieszkańców, ale także dla pracowników, których miejsce pracy zlokalizowane 
jest w niedużej odległości od planowanej lokalizacji przystanku.

2. opis lokalizacji

Od 1886 roku do miasta dociera linia kolejowa która umożliwia przewozy pa-
sażerskie oraz dojazd pociągów towarowych do największych zakładów przemysło-
wych w Skawinie. Miasto znajduje się na połączeniu dwóch szlaków kolejowych. 
Pierwszy z nich to szlak wiodący z Krakowa do Zakopanego, drugi to szlak łączący 
Kraków z Oświęcimiem.

W gminie pojawił się pomysł doprowadzenia systemu Szybkiej Kolei Aglo-
meracyjnej (SKA) pomiędzy miastem Kraków a gminą Skawina, z uwzględnie-
niem dalszej podróży do miasta Sędziszów. Docelowo początkiem trasy ma zostać 
przystanek Podbory Skawińskie, znajdujący się w należącej do gminy Skawina 
wsi Borek Szlachecki. Powstały plan mobilności, którego jednym z punktów jest 
włączenie gminy Skawina w omawiany system, zakłada częściowe wykorzysta-
nie istniejącej infrastruktury (stacja Skawina) oraz modernizację (stacja Podbory 
Skawińskie) i utworzenie nowej (przystanek Skawina Zachodnia – przeniesienie 
przystanku) – fot. 1.

Fot. 1. Mapa przystanków kolejowych w mieście Skawina 
Źródło: https://www.google.com/maps - data odczytu 14.10.2018 [1]

3. opis techniczny linii kolejowej nr 94

W celu pokazania znaczenia istnienia i funkcjonowania omawianej linii poniżej 
zostały przytoczone jej podstawowe parametry techniczne. Tabela 1 przedstawia 
parametry linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Oświęcim.
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Tab. 1. Parametry linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim 
Cecha Dane

Kategoria	linii Pierwszorzędna	od	km	-0,457	do	km	64,904

Liczba	torów
Jednotorowa:	od	km	-0,457	do	km	0,402; 

od	km	64,710	do	km	64,904 
Dwutorowa:	od	km	0,402	do	km	64,710

Elektryfikacja Zeletryfikowana
Szerokość	toru Normalnotorowa
Znaczenie	linii Państwowa	od	km	-0,457	do	km	64,904

Klasa	toru
Tor	1	–	klasa	2	pod	km	0,402	do	km	64,904

od	km	-0,457	do	km	64,710
Prędkość	konstrukcyjna 120	km/h

Źródło: Załącznik nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie w ramach zadania pn. Prace na 

linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim – publikacja 23.12.2016.) [2]

Warto zwrócić uwagę, że linia jest dostosowana do prędkości 120 km/h, co 
świadczy o jej możliwym rozwoju i rosnącym znaczeniu w przyszłości wraz ze 
zwiększaniem prędkości poruszających się po niej pociągów. Może to przynieść 
niewątpliwe korzyści członkom społeczności lokalnej, zmniejszając ilość czasu po-
trzebną na pokonanie drogi.

4. założenia planu Mobilności dla gminy skawina

Stworzony w 2016 roku Plan Mobilności dla gminy Skawina [3] zakłada:
• włączenie gminy w system kolei aglomeracyjnej;
• modyfikację systemu autobusowej komunikacji aglomeracyjnej, z uwzględ-

nieniem uruchomienia połączeń kolejowych;
• stworzenie systemów P+R (Park & Ride), B+R (Bike & Ride) i K+R (Kiss 

& Ride);
• poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz dostępności do przy-

stanków transportu zbiorowego poprzez budowę ciągów pieszo-rowero-
wych;

• rozważenie stworzenia miejskiej wypożyczalni rowerów oraz systemu car-
-sharingu.

5. stan aktualny na przystanku skawina zachodnia

Przystanek Skawina Zachodnia znajdujący się na linii kolejowej nr 94, wybudo-
wany w pobliżu Elektrowni Skawina (fot 2), stworzony został z myślą o pracowni-
kach tego zakładu pracy, aby umożliwić ich swobodny dojazd. Na fot. 3 widoczny 
jest koniec peronu, wraz z chodnikiem umożliwiającym pracownikom elektrowni 
bezpieczne dotarcie do miejsca pracy. W chwili obecnej przystanek jest nieużywa-
nym i niszczejącym obiektem infrastruktury kolejowej. Na fot. 2 zaznaczono linią 
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obszar przystanku Skawina Zachodnia w celu pokazania jego lokalizacji względem 
elektrowni. W zaznaczonym obszarze znajduje się również budynek poczekalni 
wraz z kasą biletową (fot. 4).

Fot. 2. Usytuowanie przystanku Skawina Zachodnia
Źródło: zdjęcie ze strony https://www.google.com/maps [4]

Fot. 3. Koniec peronu, wraz z chodnikiem na tle stacji transformatorowej należącej do elektrowni – 
stan na dzień 28.08.2018r. 

Źródło: opracowanie własne

Warto podkreślić, że istotnym elementem analizy powinno być porównanie 
odległości od miejsca zamieszkania do przystanku. W związku z tym proponuje się 
uwzględnienie dwóch osiedli, oraz obszaru gospodarczego, które są potencjalnie 
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głównymi odbiorcami dla pociągu. Włączenie obszaru gospodarczego Park Tech-
nologiczny Skawiński Obszar Gospodarczy jako nowego odbiorcy dla sieci kolejowej, 
umożliwi transport pracowników do zakładów pracy zlokalizowanych w strefie, 
przy jednoczesnym niewielkim zwiększeniu nakładów finansowych przewidzia-
nych na realizację zakładanego planu. Aby umożliwić swobodny i bezpieczny pie-
szy dostęp pracownikom, potrzebna jest modyfikacja istniejącego planu, zakła-
dająca budowę schodów (w miejscu filaru D, rys. 1), umożliwiających połączenie 
peronu z budowanym obecnie chodnikiem na moście, będącym częścią obwodnicy 
Skawiny. Na fot. 5 widoczny jest plan sytuacyjny budowanego mostu, który wraz 
ze schodami mógłby stanowić przejście dla pracowników. Koniecznie jest również 
wybudowanie chodnika dla pieszych po obu stronach mostu. Dokładna lokalizacja 
peronu jest omówiona w kolejnym rozdziale.

Fot. 4. Widok przystanku Skawina Zachodnia – stan na dzień 28.09.2018 
Źródło: opracowanie własne

 
Fot. 5. Plan sytuacyjny lokalizacji wraz z naniesioną koncepcją budowanego mostu 

Źródło: https://www.google.com/maps/ [4]
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Rys. 1. Schemat mostowy
Źródło: http://skawina-obwodnica-etap2.pl/img/schematy/schemat-mostowy-1.jpg [5]

6. stan planowany dla przystanku skawina zachodnia

Plan zakłada rozbiórkę istniejących peronów i budowę nowych. Obecne wy-
miary peronów są następujące: peron 1, o długości 204,8 m, szerokości ~3,00 m 
i wysokości 0,13 m, oraz peron 2, o długości 215 m, szerokości ~3,00 mm i wyso-
kości 0,21 m. W ogłoszonym przetargu na budowę peronów nie podaje się szcze-
gółowej specyfikacji nowych peronów. Można więc zakładać, że zleceniodawca 
oczekuje zachowania obecnej struktury.

W planie przewiduje się budowę nowego peronu w odległości 483 m od stare-
go przystanku (fot. 6). Z dokumentacji przetargowej wynika, że długość nowych 
peronów będzie wynosić 200 m, czyli nieco mniej niż obecnie. Planowana jest 
również budowa parkingu będącego składową sieci Park & Ride. Na fot. 7 przed-
stawiona jest wizualizacja położenia nowych peronów w oparciu o plan sytuacyjno-
-wysokościowy stworzony przy przetargu na budowę przystanku.

Fot. 6. Miejsce planowanego początku peronu. W oddali nowobudowana obwodnica miasta Skawina 
– stan na dzień 29.08.2018 

Źródło: opracowanie własne
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Fot. 7. Wizualizacja planu budowy nowych peronów
Źródło: https://www.google.com/maps/ [4]

Fot. 8. Miejsce planowanego końca peronów. W oddali nowobudowana obwodnica miasta Skawina 
- stan na dzień 29.08.2018

Źródło: opracowanie własne

Na fot. 8 widoczne jest miejsce, w którym powinny kończyć się nowe perony. 
Odległość do widocznego w oddali mostu, będącego fragmentem obwodnicy wy-
nosi około 100 m. Na tym fragmencie wskazane jest wykonanie chodnika dla pie-
szych stanowiącego bezpośrednie połączenie peronów z proponowaną konstrukcją 
schodów.
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7. wpływ planowanych zmian na mobilność mieszkańców

Aby ocenić wpływ zmiany lokalizacji na możliwości transportowe regionu, ko-
nieczne jest zdefiniowanie najbardziej istotnych punktów na mapie transportowej 
wokół peronów, uwzględniającej przepływ potoków ludzkich z i do przystanku. 
W celu analizy wybrano dwa osiedla mieszkaniowe (osiedle Hutników oraz osiedle 
„Awaryjne”) oraz strefę ekonomiczną Park Technologiczny Skawiński Obszar Gospo-
darczy. Pomiar zakładał najkrótszą drogę od peronu do miejsca docelowego. Do 
pomiaru użyto funkcji pomiar odległości, dostępnej na portalu http://mapy.geopor-
tal.gov.pl. W skład osiedla Hutników (fot. 9) wchodzi 29 domów dwupiętrowych, 
zlokalizowanych przy ulicach: Sąsiedzkiej, Hutników oraz Piłsudskiego. Osiedle 
„Awaryjne” (fot. 10) składa się z 9 bloków trzypiętrowych oraz 5 budynków par-
terowych będących mieszkaniami komunalnymi. W skład strefy ekonomicznej 
(fot. 11) wchodzi 13 firm. Fotografia ta nie obrazuje stanu obecnego. Pokazuje 
natomiast brak łącznika pomiędzy strefą a przystankiem – zarówno w wersji pla-
nowanej, jak i aktualnej (patrz również fot. 5). Warto zaznaczyć, że fotografie 
prezentowane w artykule pochodzą z różnych źródeł i co za tym idzie, różnią się 
od siebie w sposób znaczny, co spowodowane jest inną datą wykonania. Fotografie 
1, 2, 5, 7 pochodzą z zasobów https://www.google.com/maps/ [4], natomiast foto-
grafie 9-14 znajdują się na stronach internetowych serwisu http://mapy.geoportal.
gov.pl [6].

Fot. 9. Osiedle Hutników i odległość od aktualnego peronu – 1,11 km.
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl [6]
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Fot. 10. Osiedle „Awaryjne” i odległość od aktualnego peronu – 207,69 m.
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl [6]

 
Fot. 11. Strefa ekonomiczna – brak połączenia z peronami 

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl [6]

Na kolejnych fotografiach (12-14) prezentowane są pomiary odległości pomię-
dzy wybranymi punktami a nową lokalizacją peronów.



70 Koń P., Kozioł P.

Zdjęcie 12. Osiedle Hutników i odległość od planowanego przystanku – 802,2 m
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl) [6]

 Fot. 13. Osiedle „Awaryjne” i odległość od planowego przystanku – 408,74 m
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl [6]
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Fot. 14. Park Technologiczny Skawiński Obszar Gospodarczy i odległość od planowanego przystanku 
– 593,11 m

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl [6]

Tabela 2 przedstawia wyniki pomiarów odległości wraz z szacowanym czasem 
podróży, jaki jest potrzebny na dotarcie do peronów z poszczególnych lokalizacji, 
przy założeniu, że pieszy porusza się z prędkością 5 km/h, co odpowiada przecięt-
nej prędkości spokojnego chodu człowieka.

Tabela 2. Analiza odległości i czasu podróży

Punkt 
startowy

Aktualna 
odległość 

[km]

Czas 
podróży 
[min]

Nowa 
odległość 

[km]

Czas 
podróży 
[min]

Różnica 
odległości 

[km]
Różnica czasu 

[min]

Osiedle	
Hutników 1,110 13:12 0,802 9:37 -0,298 -3:35

Osiedle	
„Awaryjne” 0,207 2:29 0,408 4:53 0,201 02:24

Skawiński	
Obszar	

Gospodarczy
- - 0,593 07:06 - -

W przypadku dwóch osiedli różnica jest zaniedbywalna, ale niewątpliwą korzy-
ścią proponowanego rozwiązania jest uzyskanie bezpośredniego połączenia piesze-
go pomiędzy peronami a „Skawińskim Obszarem Gospodarczym”. Przeprowadzo-
na analiza pokazuje, że proponowane rozwiązanie, będące modyfikacją warunków 
przetargu, nie wpływa znacząco na zmianę lokalnych uwarunkowań komunikacyj-
nych opisywanych osiedli, stwarza natomiast możliwość bezpośredniego połącze-
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nia pieszego pomiędzy peronami a „Skawińskim Obszarem Gospodarczym”. Po-
mimo dodatkowych kosztów realizacji takiego pomysłu (m.in. konieczność dosto-
sowania schodów do osób niepełnosprawnych – wybudowanie windy), potencjalne 
korzyści ekonomiczne mogą przeważyć nad poniesionym wkładem. Stwierdzenie 
takie wydaje się zasadne, ze względu na stworzenie dodatkowych możliwości roz-
woju wspomnianej strefy ekonomicznej (przede wszystkim poprzez poprawienie 
dostępności transportowej pieszych).

8. wyniki analizy

Poniżej przedstawiono możliwe korzyści i wady związane z realizacją zamó-
wienia przetargowego [7], wraz z uwzględnieniem przedstawionego pomysłu, 
będącego jego modyfikacją.

Zalety:
• przeniesienie stacji nie powoduje znacznego zmniejszenia dostępności dla 

okolicznych mieszkańców;
• otwarcie stacji kolejowej dla nowych odbiorców, czyli pracowników rozwi-

jającego się Skawińskiego Obszaru Gospodarczego (pod warunkiem dosto-
sowania rozkładu pociągów do zmian w zakładach pracy);

• zmniejszenie odległości do pociągu dla mieszkańców osiedla Hutników 
(tab. 2);

• zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców osiedla Hutników (aktualnie 
brak chodników wzdłuż DK44, obwodnica będzie je posiadać);

• zmniejszenie ruchu pojazdów osobowych na obwodnicy oraz w obszarze 
strefy;

• zwiększenie atrakcyjności obszaru gospodarczego, co może przyciągnąć no-
wych inwestorów, jak i pracowników mieszkających poza miastem Skawina;

• budowa P&R (Park&Ride), zwiększająca atrakcyjność stacji dla ludzi z oko-
licznych miejscowości, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do kolei;

• budowa nowego peronu z uwzględnieniem wymagań związanych z przysto-
sowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych;

• zwiększenie bezpieczeństwa dzięki nowemu oświetleniu oraz dostosowaniu 
przejścia przez tory do współczesnych wymogów;

• rozbudowa systemu informacji – multimedialne rozkłady i systemy powia-
damiania;

Wady:
• wzrost kosztów budowy nowej stacji związany z wykonaniem chodników, 

schodów przy obwodnicy oraz windy;
• nieznaczne zwiększenie odległości od przystanku dla mieszkańców osiedla 

„Awaryjne” (tab. 2);
• konieczność odpowiedniego oznakowania nowej infrastruktury w celu do-

stosowania do wymogów bezpieczeństwa.
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9. podsumowanie

Pomimo, iż proponowana modyfikacja projektu może się wydawać niezbyt 
znaczącym przedsięwzięciem dla mieszkańców okolicy, może ona stanowić 
rozwiązanie przełomowe dla Parku Technologicznego Skawińskiego Obszaru Gospodar-
czego. Przeniesienie przystanku może stworzyć nowe możliwości rozwoju tej strefy. 
Stanie się ona miejscem pracy, do którego można dojechać pociągiem z Krakowa 
w stosunkowo krótkim czasie (ok. 25 minut), co jest znacznym udogodnieniem 
choćby ze względu na wzmożony ruch samochodowy w godzinach szczytu. Może 
to ułatwić pozyskanie nowych pracowników, zachęconych poprawą możliwości do-
jazdu do pracy. Dodatkowo pracodawca będzie mógł zredukować koszty związanie 
z organizacją specjalnych dowozów pracowniczych.

Przeniesienie przystanków autobusowych bliżej przystanku kolejowego Skawi-
na Zachodnia daje potencjalne możliwości połączenia różnych środków transportu 
dla mieszkańców gminy Skawina oraz gmin sąsiadujących. Może to skutkować 
zwiększeniem atrakcyjności gminy jako nowego miejsca zamieszkania, a w konse-
kwencji szybszym rozwojem branży usługo-handlowej.
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CertyfikaCja podsystemu sterowanie 
i jej znaCzenie w proCesie inwestyCyjnym1

streszczenie. Obecnie branża kolejowa przeżywa dynamiczny rozwój. W najbliższych 
latach planowanych jest szereg infrastrukturalnych inwestycji kolejowych w przyjętych zgodnie 
ze strategiami i planami rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Fundamentalnym czynnikiem 
związanym z procesem inwestycyjnym jest proces certyfikacji, bez którego dana inwestycja nie uzy-
ska dopuszczenia do eksploatacji. Mając na uwadze bezpieczeństwo realizacji inwestycji kolejo-
wych, istotnym staje się certyfikacja podsystemu sterowanie i/lub jego składników, które bezpo-
średnio odpowiadają za bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. Podsystem sterowanie jest określony 
jako wszelkie przytorowe i pokładowe urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
sterowania ruchem pociągów na sieci. Dodatkowo podsystem sterowanie jest najbardziej skompli-
kowanym i trudnym w ocenie podsystemem. Z tego względu niniejsza publikacja jest poświęcona 
procesowi certyfikacji i wpływu certyfikacji na realizację procesu inwestycyjnego w podsystemie 
sterowanie.

słowa kluczowe: inwestycje kolejowe, certyfikacja WE, interoperacyjność

1. wprowadzenie

Obowiązek przeprowadzenia procesów certyfikacji WE jest m.in. wynikiem 
przyjęcia dyrektywy o interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei kon-
wencjonalnych 2008/57/WE [2]. W dyrektywie tej określono podsystemy współ-
tworzące system kolei oraz zdefiniowano dla nich wymagania zasadnicze, które 
opisano w załączniku III do dyrektywy [2]. 

Tabela 1. Podział podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych (opracowanie na podstawie [2])
Podsystemy strukturalne Podsystemy funkcjonalne

– Infrastruktura
– Energia 
–	 Sterowanie	(sterowanie-	urządzenia	przytorowe	i	

starowanie-urządzenia	pokładowe)
– Tabor

–	 Ruch	kolejowy
–	 Utrzymanie
–	 Aplikacje	telematyczne	dla	przewozów	

pasażerskich	i	dla	przewozów	towarowych

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Kycko	M.	50%,	Zabłocki	W.	50%
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Wymagania szczegółowe dla poszczególnych podsystemów określono w tzw. 
technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI). Dokumenty te definiują nie 
tylko wymagania dotyczące danego podsystemu, ale również wymagania związane 
z interfejsami do współpracujących z nimi podsystemów oraz wymagania dla 
składników interoperacyjności. Niniejszy artykuł poświęcony został podsystemom 
sterowanie.

 Poza wymaganiami prawa europejskiego, są również wymagania krajowe, 
które są ujęte na „Liście krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów 
normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wy-
magań dotyczących interoperacyjności systemu kolei” [7] opublikowanej przez 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

Obecnie realizowanych jest szereg istotnych i skomplikowanych infrastruktu-
ralnych inwestycji kolejowych, których realizacja wymaga przestrzegania przez 
Wykonawcę wielu przepisów prawa europejskiego jak i krajowego. Proces certy-
fikacji ma za zadania potwierdzić, że dana inwestycja została wykonana zgodnie 
z obowiązującym prawem i dopiero po pozytywnej ocenie, wykonawca inwestycji 
otrzyma certyfikaty weryfikacji WE, a w dalszym etapie będzie mógł otrzymać 
dopuszczenie do eksploatacji przez prezesa UTK. Z powodu realizacji wielu prze-
targów przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. coraz częściej realizacja projektu, 
bądź też całej inwestycji przypada nowoutworzonym firmom, które nie posiadają 
dostatecznej wiedzy na temat realizacji inwestycji kolejowych, a tym bardziej na 
temat procesu certyfikacji.

Realizacja procesu certyfikacji oraz zdobycie unijnych certyfikatów jest proce-
sem skomplikowanym oraz długotrwałym. Jest to konieczność zapewniająca spój-
ność sieci transportowej w Europie. Niniejszy artykuł ma za zadania przypomnieć 
wagę certyfikacji oraz przybliżyć jej znaczenie w procesach inwestycyjnych.

2. Certyfikacja wg prawa krajowego a certyfikacja wg prawa europejskiego 

Proces certyfikacji w głównej mierze opiera się o wymagania prawa europej-
skiego, które zostały określone w dyrektywnie [2] oraz TSI. Dodatkowo obowią-
zują również wymagania prawa krajowego, których stosowanie jest wymagane 
wówczas, gdy ocenie podlegają kwestie nie ujęte w TSI (wskazane w TSI, jako 
punkty otwarte, bądź nie objęte żadną specyfikacją TSI). Obszarem nie objętym 
TSI jest głównie warstwa podstawowa sterowania ruchem kolejowym [8].

Obszar sterowania ruchem kolejowym (SRK) dzieli się na trzy części [8]: war-
stwę podstawową sterowania ruchem kolejowym, przytorową część warstwy nad-
rzędnej i pokładową część warstwy nadrzędnej. Warstwa podstawowa jest defi-
niowana jako kontrola niezajętości torów i rozjazdów oraz systemy korzystające 
i urządzenia zabezpieczenia przejazdów kolejowych. Warstwa podstawowa jest 
oceniania zgodnie z prawem krajowym. Wymagania te definiuje rozporządze-
nie [10], które powołuje jako dokument obowiązujący Listę Prezesa UTK [7]. 
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Warstwa nadrzędna opiera się na cyfrowej bezpiecznej transmisji danych pobie-
ranych z warstwy podstawowej i przekazywanych do pojazdów. W Unii Europej-
skiej warstwę nadrzędną przedstawiono jako rozwiązanie interoperacyjne w pełni 
zdefiniowane przez prawo europejskie. Rozwiązanie to określono jako Europejski 
System Zarządzania Ruchem Kolejowym (European Rail Transport Management 
System – ERTMS).

Proces certyfikacji WE prowadzony jest przez jednostki notyfikowane w odnie-
sieniu do dyrektywy kolejowej [2]. W Polsce istnieje kilka takich jednostek, któ-
rych wykaz wraz z zakresem akredytacji zawiera baza NANDO (New Approach 
Notified and Designated Organisations) [14]. Jednostka notyfikowana powinna 
być zaangażowana przy realizacji procesu inwestycyjnego od samego początku re-
alizacji inwestycji, czyli od oceny projektu. Przebieg procesu certyfikacji został 
przedstawiony na rysunku 1.

Weryfikacja WE podsystemów „sterowanie-urządzenia przytorowe” i „stero-
wanie-urządzenia pokładowe” realizowana jest osobno. W przypadku urządzeń 
pokładowych weryfikacja WE dotyczy przede wszystkim pokładowego wyposa-
żenia ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R. W Polsce, na pojeździe, krajowe wyposa-
żenie związane ze sterowaniem ogranicza się do systemu SHP i Radia 150 MHz 
z funkcją RADIOSTOP włącznie. Systemy te oceniane są niezależnie od weryfika-
cji ETCS i GSM-R.

W przypadku urządzeń przytorowych niezwykle istotną rolę odgrywa war-
stwa podstawowa [8]. Z warstwy podstawowej pobierane są kluczowe, bezpieczne 
dane, na podstawie których generowane są tzw. zezwolenia na jazdę (ang. MA- 
movement authorities).

Weryfikacja zgodności podsystemu sterowanie nie musi obejmować całego zde-
finiowanego w prawie podsystemu. Na przykład, linia kolejowa może być wyposa-
żona w system GSM-R, a niewyposażona w ETCS lub odwrotnie. W takiej sytuacji 
jest wydawany certyfikat pośredni.

Proces certyfikacji WE jest realizowany zgodnie z wybranym modułem oceny 
zgodności. Moduły oceny zgodności są zdefiniowane w Decyzji Komisji 2010/713/
UE [1]. W TSI określono moduły, których stosowanie jest dozwolone w procesie 
certyfikacji danego podsystemu, czy też składnika interoperacyjności. Na poniż-
szym rys. 2 przedstawiono moduły oceny zgodności, które są dopuszczalne w pro-
cesach certyfikacji podsystemu sterowanie, a pogrubioną czcionką oznaczono mo-
duły, które są najczęściej stosowane.
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 Rys. 1. Przebieg procesu certyfikacji. Znaczenie poszczególnych modułów zawiera schemat z rys. 2
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Moduły oceny składników interoperacyjności oraz podsystemów sterowanie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]

W ramach podsystemu sterowanie zgodnie z rozporządzeniem [11] wyszegól-
nione zostały następujące składniki interoperacyjności:

– centrum sterowania radiowego (RBC),
– urządzenie do radiowego przesyłania informacji uaktualniających,
– eurobalisa,
– europętla,
– koder do eurobalisy,
– koder do europętli.
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Przebieg procesu certyfikacji WE zależy od wybranego modułu oceny, nato-
miast każdy proces certyfikacji ma za zadanie potwierdzić, że dany system czy 
urządzenie spełnia wymagania stosownych specyfikacji TSI. Na podstawie wyda-
nych przez jednostkę notyfikowaną certyfikatów WE dany producent podsyste-
mu, bądź składnika interoperacyjności może wystawić deklarację zgodności WE, 
a następnie wraz z dokumentacją złożyć wniosek do Prezesa UTK o dopuszczenie 
do eksploatacji dla danego podsystemu, czy też składnika interoperacyjności.

Proces certyfikacji pośrednio bądź też bezpośrednio wpływa na przebieg całej 
inwestycji kolejowej, a przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo. Dlatego też 
etap certyfikacji jest bardzo istotny w procesie inwestycyjnym. Stąd też ważne jest, 
aby taki proces certyfikacji został przeprowadzony przez kompetentną jednostkę 
notyfikowaną.

3. przebieg procesu inwestycyjnego i jego wpływ na bezpieczeństwo sys-
temu srk

W ostatnich latach zauważalny staje się wzrost liczby realizowanych inwestycji 
kolejowych. Wielkość przedsięwzięć w tak krótkim czasie, powiązana jest ze zde-
cydowanym wzrostem poziomu ryzyka inwestycji kolejowych.

Za bezpieczeństwo w transporcie kolejowym głównie odpowiadają systemy 
sterowania ruchem kolejowym, które również w ostatnich latach bardzo się roz-
winęły. Na rynku pojawiają się nowe systemy srk różnych producentów, co rów-
nież zwiększa poziom ryzyka inwestycji kolejowych. W samej branży sterowa-
nia ruchem kolejowym pojawia się coraz więcej inwestycji, które mają na celu 
wprowadzenie nowych, interoperacyjnych systemów. Zgodnie z [5] przekazanym 
w lipcu 2017 roku do Komisji Europejskiej, przewiduje się, że w system ETCS do 
2023 roku zostanie wyposażonych 2667 km linii kolejowych na terenie Polski, a w 
perspektywie do 2030 roku liczba ta wzrośnie ponad dwukrotnie, przekraczając 
6700 km. Równolegle planowane jest wdrożenie na większości linii kolejowych 
w Polsce systemu GSM-R.

W trakcie realizacji inwestycji kolejowych obejmujących systemy srk wyko-
nawcy są zobligowani do przestrzegania wymagań wielu dokumentów prawnych, 
tj. norm, rozporządzeń, czy też technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI). 
Wszystkie wymagania pośrednio, bądź bezpośrednio mają na celu podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa systemów w ramach realizacji danej inwestycji.

Sam przebieg i realizacja inwestycji wpływa na bezpieczeństwo systemów ste-
rowania ruchem i może powodować potencjalne ryzyko. Aby zobrazować takie 
ryzyko poniżej zostały opisane dwie przykładowe sytuacje jakie miały miejsce w ra-
mach realizacji inwestycji kolejowych.

1) Przykład zabudowy urządzeń systemu ETCS 1 [4] na linii E-65 CMK. Po 
zabudowie, odbiorach i wdrożeniu systemu, w okresie próbnej eksploatacji, 
okazało się, że awaryjne ponad przeciętność, ze względu na powtarzalność, 
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stały się uszkodzenia kodera LEU, spowodowane wyładowaniami atmosfe-
rycznymi. Do innych problemów eksploatacyjnych można zaliczyć:

- różnorodność systemów srk stwarzająca trudności z wdrożeniami in-
terfejsów,

- sposób technologii wykonania kabli połączeniowych z balisami,
- przewodność kontaktów gniazd żarówek sygnałowych sygnalizato-

rów,
- i inne.

Problem można zatem sformułować następująco. Jakie przyczyny mogły 
stać się źródłem uszkodzeń, pomimo, że zabudowę wykonywała firma z cer-
tyfikatem europejskim, uprawniającym do instalacji systemu ETCS i po-
siadająca w tym zakresie doświadczenie. Wstępna analiza przyczyn może 
wskazywać na następujące przykłady czynników wywołujących uszkodze-
nia:

- mała odporność kodera LEU na przepięcia wywołane wyładowaniami 
atmosferycznymi (nieodporne komponenty elektroniczne lub brak 
układów zabezpieczających przed przepięciami),

- przyczyny instalacyjne, wynikające z problemów uszyniania (wzg. 
uziemiania),

- i inne.
Wnioski:
Uszkodzenie LEU i inne techniczne problemy zabudowy ETCS 1 powo-
dują lub mogą powodować bezwzględne wygaszenia sygnałów zezwalają-
cych i wykluczanie wyświetlania sygnałów zezwalających na semaforach do 
chwili naprawy serwisowej i w konsekwencji wyświetlanie sygnałów „stój”. 
W tym czasie czynnikiem decydującym o jeździe pociągu staje się czynnik 
ludzki, wprowadzający jazdę na Sz lub rozkaz szczególny „S”, co staje się 
źródłem zagrożenia bezpieczeństwa.
Na drodze procesu projektowo-inwestycyjnego można osiągnąć poprawę 
stanu m. in. poprzez:

- wdrożenie laboratoryjnych badań kompatybilności elektromagne-
tycznej,

- zmniejszenie czasu oczekiwania na obsługę serwisową, przez wpro-
wadzenie własnych zespołów naprawczych zarządcy linii kolejowych, 
tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

- zastosowanie systemów diagnostycznych,
- i innych rozwiązań.

2) Drugim przykładem jest katastrofa na odcinku Starzyny – Sprowa w dniu 
03 marca 2012 r.
Pociąg IR Matejko z Warszawy do Krakowa wjechał na niewłaściwy tor na 
podstawie sygnału zastępczego. Ponieważ po modernizacji szlak na odcinku 
Starzyny – Sprowa został wyposażony w półsamoczynną blokadę liniową 
z sygnalizacją zajętości szlaku, urządzenia wykazały zajętość toru, przez co 
semafor wjazdowy posterunku Sprowa z sygnałem zezwalającym, przygoto-
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wanym dla pociągu TLK, samoczynnie zmienił wskazanie na sygnał „stój” 
(czerwone światło), co wymusiło podanie sygnału zastępczego Sz.
Według raportu [9] Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych 
(PKBWK) bezpośrednią przyczyną czołowego zderzenia pociągów pod 
Szczekocinami było wyprawienie przez dyżurnego ruchu na posterunku od-
gałęźnym Starzyny (St) pociągu IR „Jan Matejko” na sygnał zastępczy, na 
tor niewłaściwego kierunku po niewłaściwie ułożonej i niezabezpieczonej 
drodze przebiegu oraz wyprawienie przez dyżurnego ruchu na posterunku 
Sprowa (Sp) pociągu TLK „Brzechwa” na sygnał zastępczy na zajęty tor 
szlakowy przez jadący już od Starzyn pociąg. Nie analizując ciągu przyczy-
nowo - skutkowego wszystkich pozostałych zdarzeń wraz z ich sekwencją, 
w tym braku kontroli zajętości (awaria?) rozjazdu na posterunku Starzyny, 
ewidentną przyczyną tragicznych skutków stał się wpływ czynnika ludzkie-
go w przypadku, gdy bezpieczne sterowanie za pomocą techniki jest nie-
osiągalne, pomimo, że własny stan techniki, zgodny z założeniami systemu 
sterowania, przechodzi do tzw. stanu bezpiecznego zmuszając czynnik ludz-
ki, w tym przypadku, do decyzji o prowadzeniu ruchu w oparciu o przepisy 
szczególne.

Wnioski:
Przedmiotem procesu inwestycyjnego, w wyniku którego zabudowano po-
sterunek Starzyny był szereg analiz i decyzji, obejmujących układ torowy 
posterunku, jak i infrastruktura sterowania (prawdopodobnie proces inwe-
stycyjny nie był wtedy ukończony). Projektowanie infrastruktury kolejowej 
w procesie inwestycyjnym wymaga:

– wnikliwych analiz możliwych sytuacji niebezpiecznych (generowanie 
przez projektantów możliwie największego zbioru możliwych, a nie-
bezpiecznych dla ruchu pociągów scenariuszy zdarzeń),

– stosowanie optymalizacji układów torowych – tzn. dla przewidywa-
nej każdej drogi przebiegu minimalizacja liczby rozjazdów, w tym 
rozjazdów przejeżdżanych w kierunku zwrotnym, co może zapewnić 
wprowadzanie automatyzacji projektowania infrastruktury syste-
mów srk,

– stosowanie dodatkowych rozwiązań funkcjonalnych systemów srk 
podwyższających bezpieczeństwo ruchu, poprzez wykluczanie lub 
wspomaganie zmniejszania wpływu czynnika ludzkiego na bezpie-
czeństwo ruchu kolejowego, np. instalacja kamer pozwalających na 
obserwację newralgicznych z uwagi na proces przewozowy rozjazdów, 
lokalizacja nastawni umożliwiająca obserwację wzrokową obiektów 
nastawczych, wykluczenie nastawiania sygnałów zastępczych, dla 2 
jazd pociągowych na ten sam tor.

Celem powyższych przykładów jest ukazanie, że przebieg procesu inwestycyj-
nego ma wpływ na bezpieczeństwo systemu srk, jeśli nie bezpośredni, to pośredni. 
Przedstawione powyżej 2 przykłady ilustrują, że sytuacje awaryjne bezpiecznych 
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systemów srk, zmuszają w celu zapewnienia ciągłości pracy ruchowej, do ingeren-
cji czynnika ludzkiego, co stanowi czynnik zagrożenia bezpieczeństwa.

Kolejny istotny wniosek to taki, że nie można zarządzać procesem inwestycyj-
nym bez pewnej organizacji współpracy instytucji zamawiającej (zlecającej) projekt 
i wykonawcy (ów). Wymaga to niewątpliwie doboru właściwej kompetentnej ka-
dry i zasobów infrastrukturalnych.

4. znaczenie certyfikacji w procesach inwestycyjnych

Zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej za uzyska-
nie certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów odpowiedzialny jest wykonaw-
ca danej inwestycji, który podejmuje decyzję o wyborze jednostki notyfikowanej 
jak i modułów oceny, wg których realizowany jest proces certyfikacji. Dodatkowo 
dany wykonawca inwestycji, który otrzymał certyfikaty weryfikacji WE wystawia 
deklarację weryfikacji WE, przejmując jednocześnie odpowiedzialność za określo-
ny podsystem.

Na podstawie wyżej przedstawionych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 
można zaobserwować jak ważna jest odpowiednia realizacja procesu inwestycyjne-
go, a w tym też przeprowadzenie procesu certyfikacji. Podczas realizacji procesu 
certyfikacji często spotykane są błędy, czy to na etapie projektu, zabudowy, czy 
nawet na etapie badań końcowych. Taka sytuacja ostatecznie ma wpływ na wy-
dłużenie się procesu certyfikacji, co prowadzi do opóźnień w realizacji umowy oraz 
skutkuje poniesieniem dodatkowych kosztów, nieuwzględnionych w kosztorysach 
inwestycji. Pomimo tych częstych efektów procesu certyfikacji należy pamiętać, 
że bezpieczeństwo jest najważniejsze, bez względu na poniesione koszty. W ko-
lejowym procesie inwestycyjnym, który ma za zadanie stworzyć bezpieczny pod-
system, proces certyfikacji jest niezbędny i to on często potwierdza spełnienie wy-
magań dokumentów obligatoryjnych jak i wymagań bezpieczeństwa. W samym 
procesie certyfikacji nie zawsze jest możliwość zauważenia ewentualnych błędów, 
czy wad systemu, co jest dopiero wykrywalne w procesie eksploatacji podsyste-
mu. Dodatkowo ważne jest, aby taki proces certyfikacji był przeprowadzony przez 
kompetentne jednostki notyfikowane, co zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia 
ewentualnych błędów, zagrażających bezpieczeństwu podsystemów.

Realizując proces inwestycyjny, wykonawca inwestycji, niezależnie od przepro-
wadzonej oceny przez jednostkę notyfikowaną, odpowiada za realizację danej in-
westycji, a w szczególności za bezpieczeństwo danego podsystemu.

5. wybrane problemy i ryzyka w procesach certyfikacji

W procesach inwestycyjnych proces certyfikacji nie przez wszystkich wyko-
nawców jest traktowany z należytą powagą. Znaczenie certyfikacji w procesie in-
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westycyjnym jest nie do przecenienia. Istnieją wykonawcy inwestycji, którzy wiele 
razy spotkali się już z procesem certyfikacji, nie mniej jednak nadal występuje 
zjawisko braku wystarczającej wiedzy na temat wymagań prawnych jak i samego 
procesu certyfikacji. Jednym z głównych błędów popełnianych przez wykonawców 
inwestycji jest późne zgłoszenie się do jednostki notyfikowanej, co powoduje roz-
poczęcie etapu zabudowy w momencie, kiedy jeszcze nie został wydany certyfikat 
na etapie projektu, co znacząco utrudnia implementację zmian wykrytych przez 
jednostkę notyfikowaną na etapie oceny projektu. Takie sytuacje mogą skutko-
wać niewydaniem certyfikatów i koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie, 
bądź co gorsze w zabudowanym już podsystemie, co również wpłynie na koszty 
inwestycji.

W branży kolejowej specjaliści coraz częściej muszą znać się nie tylko na wy-
maganiach technicznych, ale również na wymaganiach prawnych, które niestety 
ulegają ciągłym zmianom. W ostatnim czasie wiele norm i rozporządzeń ulega 
zmianom, co powoduje częste problemy w zmianie podejścia, czy też w zmianie 
procesu produkcyjnego. Częste zmiany dokumentów prawnych wiążą się z niejed-
noznacznością przepisów, czy też błędami w tłumaczeniu dokumentów, co osta-
tecznie powoduje problemy w interpretacji wymagań. Obecnie realizowane są 
prace nad wydaniem nowej specyfikacji TSI CCS, której ogłoszenie planowane jest 
na drugą połowę 2019 roku. Nowa specyfikacja wprowadzi kilka istotnych zmian, 
m.in. nowym składnikiem interoperacyjności w ramach podsystemu sterowanie 
będzie system detekcji pociągu. Zmiany te są istotne i wprowadzą dodatkowe 
„zamieszanie” w realizacji procesów inwestycyjnych.

Kolejnym często spotykanym problemem w procesach certyfikacji jest błędne 
określenie granic podsystemów, co jest w szczególności trudne w podsystemie ste-
rowanie, który składa się nie tylko z urządzeń objętych daną inwestycją, ale również 
z powiązań interfejsów z istniejącą już infrastrukturą. O konieczności stworzenia 
i oceny interfejsów niekiedy zapomina nawet sam Zamawiający, który później chce 
„zrzucić” obowiązek stworzenia interfejsów na wykonawców inwestycji, a nieste-
ty czasami koszt danego interfejsu przerasta koszt samego systemu. Dlatego też 
bardzo ważne jest to, aby od samego początku realizacji inwestycji zamawiający 
współpracował z wykonawcą inwestycji, co obecnie jest rzadko spotykane.

Realizując proces certyfikacji można również spotkać brak świadomości wy-
konawców inwestycji na temat stosowanych składników interoperacyjności. Oce-
niając podsystem, może okazać się, że zastosowane składniki interoperacyjności 
nie posiadają stosownych certyfikatów oraz deklaracji zgodności WE. W takiej 
sytuacji podsystem nie może zostać pozytywnie oceniony, co również powoduje 
opóźnienia w realizacji inwestycji jak i straty finansowe.

Dodatkowym problemem który wiąże się z oceną podsystemu sterowanie – 
urządzenia przytorowe oraz sterowanie – urządzenia pokładowe, jest zmiana wersji 
systemu. Systemy ERTMS/ETCS oraz ERTMS/GSM-R to systemy elektronicznie 
programowalne [8]. Systemy te podlegają rozwojowi technicznemu, stąd też po-
wstają nowe wersje oprogramowania, przy czym problemem jest zachowanie spój-
ności rozwiązań stosowanych w skali systemu kolejowego w odniesieniu do sieci 
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kolejowej jak i w odniesieniu do taboru. W celu nadzorowania zmian wersji syste-
mów stosuje się tzw. zarządzanie wersjami, które są zebrane i określane jako wzor-
ce. W przypadku ETCS obecnie stosowany jest wzorzec 2 (baseline 2) oraz wzorzec 
3 (baseline 3), które są zdefiniowane w załączniku A do specyfikacji TSI CCS [11]. 
Każda linia kolejowa wyposażona jest w jedną określoną wersję systemu. Na pol-
skich liniach kolejowych dotychczas stosowany jest wzorzec 2 (baseline 2) – wersja 
wzorca 2.3.0d. Natomiast pojazdy trakcyjne w Polsce wyposażane są w system 
ETCS zgodnie ze wzorcem 2 (baseline 2). Jednak pojazdy, które będą przekazy-
wane do eksploatacji po 1 stycznia 2019 roku, będą musiały spełniać wymagania 
wzorca 3 (baseline 3) – wersja wzorca 3.4.0. Pokładowe urządzenia zgodne ze 
wzorcem 3 (baseline 3) zapewniają pełną zgodność z wyposażeniem przytorowym 
zarówno dla wzorca 2 (baseline 2), jak i dla wzorca 3 (baseline 3).

Tabela 2. Zależność pomiędzy wersjami systemów ERTMS/ETCS

infrastruktura
pojazd

Baseline 2 wersja 2.3.0d Baseline 3 wersja 3.4.0

Baseline 2 wersja 2.3.0d Zgodność Zgodność

Baseline 3 wersja 3.4.0 Brak	zgodności Zgodność

Dla nowych projektów dotyczących podsystemu sterowanie - urządzenia przy-
torowe przyjmuje się założenia dotyczące wyboru wzorca (baseline) zgodnie z Sub-
set 026, który mówi, iż w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 
stosowana będzie specyfikacja SRS 2.3.0d, natomiast dla późniejszych inwestycji 
stosowana będzie specyfikacja SRS 3.4.0. (ang. System Requirement Specification).

W zniwelowaniu powyżej przedstawionych sytuacji mogą pomóc strategie 
analizy ryzyka, które powinny być realizowane na każdym etapie inwestycji [6]. 
Analizy takie są wymagane przez dyrektywę [3] oraz rozporządzenie 402/2013 
[12], nie mniej jednak dokumenty te nie precyzują przy użyciu jakich metod oceny 
ryzyka należy taką analizę przeprowadzić. Stąd też wymaga się, aby takie analizy 
były realizowane przez kompetentnych i doświadczonych specjalistów.

W odniesieniu do certyfikacji podsystemu sterowanie w procesach inwestycyj-
nych będą występować problemy generujące ryzyka. Ważniejsze ryzyka zostały już 
powyżej przedstawione, ale nie można również pominąć faktu, że proces zabudo-
wy urządzeń srk może się rozpocząć dopiero po ukończeniu innych podsystemów, 
stąd też częste opóźnienia w budowie infrastruktury wpływają na ograniczenie 
czasu, który pozostał na zabudowę podsystemu sterowanie. Taka sytuacja w osta-
teczności skutkuje pośpiechem oraz brakiem dokładności pracy, co zwiększa po-
ziom ryzyka.

Nawiązując do powyżej przedstawionych problemów i ryzyk związanych z pro-
cesem certyfikacji inwestycji systemów srk, konieczne jest podniesienie świadomo-
ści i kompetencji wśród wykonawców inwestycji. Obecnie realizowane inwestycje 
oraz częste opóźnienia świadczą o tym, że nadal branża kolejowa potrzebuje czasu 
na podnoszenie kompetencji oraz adaptację wymagań prawnych.
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6. podsumowanie

Proces certyfikacji podsystemów, czy też składników interoperacyjności jest 
nieodzowny, wielu wykonawców inwestycji ma tę świadomość, ale wciąż jeszcze 
można spotkać się z lekceważeniem, bądź też traktowaniem jako procesu niepo-
trzebnego, opóźniającego realizację inwestycji. Proces certyfikacji jest praktycznie 
ostatnim etapem, w którym weryfikowana jest dokumentacja projektowa i po-
twierdzana jest jej zgodność, dlatego też etap certyfikacji jest bardzo ważny w pro-
cesie inwestycyjnym i powinien być przeprowadzony rzetelnie przez kompetentne 
jednostki. Dodatkowo weryfikacja podsystemów jest istotnym elementem zapew-
nienia zgodności z parametrami podstawowymi i wymaganiami zasadniczymi, 
które zapewniają interoperacyjność systemu kolei we Wspólnocie.
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Streszczenie. W artykule podjęta została próba odpowiedzi na obecnie bardzo aktualne 
i ważne dla przyszłości systemu transportu publicznego aglomeracji wrocławskiej pytanie: czy stacja 
Wrocław Świebodzki jako element obsługi ruchu pasażerskiego jest zbędna, czy potrzebna, a jeśli 
potrzebna - to w jakiej formie? Przedstawiono w skrócie historię i stan obecny stacji Wrocław 
Świebodzki. Odwołano się do autorskiej propozycji uruchomienia we Wrocławiu systemu kolei 
aglomeracyjnej. Opisane zostały możliwe warianty wykorzystania stacji Wrocław Świebodzki - 
zarówno wynikające z opracowanych wcześniej koncepcji, jak i będące własnymi pomysłami autora 
artykułu. W podsumowaniu zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z faktu dotychczasowego 
odwlekania decyzji o przyszłości stacji Wrocław Świebodzki.

Słowa kluczowe: kolej aglomeracyjna, infrastruktura transportu szyno-
wego

1. Wstęp

W wyniku przeprowadzonych na przełomie lat 2010/11 kompleksowych ba-
dań ruchu we Wrocławiu [1], okazało się, że komunikacją zbiorową realizowanych 
było jedynie niecałe 36% podróży wykonywanych w mieście, w tym koleją - nie-
stety tylko 0,1% ! Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w braku atrak-
cyjnej alternatywy dla podróży wykonywanych samochodami generującej wzrost 
wskaźnika motoryzacji - co z kolei skutkuje znacznym pogorszeniem jakości życia 
w mieście, w postaci zakorkowanych ulic i zanieczyszczenia powietrza.

Lokalne władze, dostrzegając te problemy, od pewnego czasu próbują włączyć 
kolej do systemu obsługi transportem publicznym ruchu miejskiego i aglomera-
cyjnego:

-	 w granicach Wrocławia pasażerowie mogą podróżować koleją w oparciu 
o miejski system taryfowy (Urbancard),

-	 w celu ułatwienia zapoznawania się z ofertą pasażerskich połączeń kolejo-
wych, przewoźnik samorządowy (Koleje Dolnośląskie) wprowadził w swo-
ich rozkładach i schematach kodyfikacyjny (literowo-cyfrowy) format opisu 
linii (D1, D3, ... ),

-	 reaktywowane zostały kolejowe przewozy pasażerskie na dwóch trasach (w 
2009 r. - z Psiego Pola do Trzebnicy, a w 2017 r. - z Sołtysowic do Wojno-
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wa), a w najbliższym czasie planowane są kolejne reaktywacje (z Wojnowa 
do Jelcza Miłoszyc oraz z Wrocławia Głównego do Świdnicy przez Sobótkę),

-	 zbudowane zostały trzy nowe przystanki kolejowe (w 2011 - Wrocław Sta-
dion, w 2014 - Wrocław Grabiszyn, w 2015 - Wrocław Różanka), a w pla-
nach jest budowa kolejnych,

-	 w grudniu 2017 uruchomiono pierwszą linię o charakterze miejskim (D7) - 
przebiegającą tranzytowo przez stację Wrocław Gł.,

-	 co roku zwiększa się dzienna liczba połączeń oferowanych na poszczegól-
nych trasach.

Część z tych pozytywnych zmian możliwa była do osiągnięcia poprzez działa-
nia organizacyjne oraz inwestowanie jedynie w nowy tabor - z pominięciem in-
frastruktury. Taka możliwość wkrótce się jednak wyczerpie - kiedy wykorzystane 
zostaną rezerwy przepustowości „drzemiące” jeszcze w infrastrukturze, a będące 
wynikiem regresu, jaki dokonał się w pasażerskim ruchu kolejowym po okresie 
transformacji ustrojowej (rozrzedzanie pociągów, zawieszenia ruchu).

Rys. 1. Lokalizacja stacji Wrocław Świebodzki w układzie Wrocławskiego Węzła Kolejowego 
(w tle wykorzystano [2])



91STACJA WROCŁAW ŚWIEBODZKI JAKO ELEMENT KOLEI AGLOMERACYJNEJ

Coraz częściej podnosi się kwestię przywrócenia ruchu kolejowego do stacji 
Wrocław Świebodzki (rys. 1), z której ostatni pociąg odjechał w 1992 roku, moty-
wując to co najmniej dwoma przyczynami:

-	 stacja ta położona jest w odległości zaledwie 800 m od wrocławskiego Ryn-
ku - czyli nawet bliżej niż obecnie najważniejsza stacja kolejowa w mieście 
- Wrocław Główny, która jest oddalona od Rynku o 1,2 km,

-	 Wrocław Świebodzki byłby w stanie odciążyć Wrocław Główny - w sytuacji, 
gdy przepustowość tego drugiego okazuje się być obecnie na wyczerpaniu.

Lokalne czasopismo „Gazeta Wrocławska” od ponad roku prowadzi akcję „Od-
dajcie nam Dworzec Świebodzki” - cykl cotygodniowych wywiadów, w których 
redaktorzy pytają znane osoby oraz przedstawicieli różnych instytucji o swoje prze-
myślenia związane z tą stacją kolejową.

Problem braku należytego wykorzystania kolei do obsługi transportem pu-
blicznym aglomeracji wrocławskiej zauważany jest już od dłuższego czasu. Na 
przestrzeni ostatnich 40 lat powstało wiele koncepcji uruchomienia we Wrocławiu 
kolei miejskiej lub aglomeracyjnej. Koncepcje te (w liczbie 29!) autor artykułu 
przedstawił w referacie wygłoszonym na konferencji INFRASZYN 2018 [3].

Jesienią 2017 roku Politechnika Wrocławska wykonała na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego opracowanie dotyczące możli-
wości i warunków funkcjonowania Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej [4], któ-
rej uruchomienie samorząd województwa, w porozumieniu z miastami i gminami 
aglomeracji wrocławskiej planuje od pewnego czasu. Autor niniejszego artykułu 
zastał zaproszony do udziału w zespole wykonującym to opracowanie. Jego zada-
niem było zaproponowanie i analiza wariantu pośredniego, pomiędzy rozwiąza-
niem „minimalnym” (bez rozbudowy infrastruktury) a „maksymalnym”. Wnioski 
z przeprowadzonych rozważań i analiz autor artykułu zaprezentował w kolejnym 
osobnym referacie na wspominanej już konferencji INFRASZYN 2018 [5].

Jednym z elementów przeprowadzonych badań było rozpoznanie zasadności 
oraz możliwości przywrócenia ruchu kolejowego do stacji Wrocław Świebodzki. 
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wniosków z przeprowadzonych 
rozważań i analiz dotyczących właśnie tego zagadnienia.

2. Historia i stan obecny stacji Wrocław Świebodzki

Zbudowana przez Niemców w roku 1842 stacja Wrocław Świebodzki (Bre-
slau Freiburger Bahnhof) zlokalizowana przy dzisiejszym pl. Orląt Lwowskich była 
początkiem Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej (Breslau–Schweidnitz–
Freiburger Eisenbahngesellschaft, w skrócie BSFE) - drugiej w kolejności linii ko-
lejowej rozpoczynającej swój bieg we Wrocławiu, a uruchomionej tylko rok później 
po Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn, w skrócie OSE) rozpoczyna-
jącej się Dworcem Górnośląskim, położonym przy dzisiejszej ul. Małachowskiego 
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(obecnie obiekt biurowo-mieszkalno-magazynowy), prowadzącej poprzez Oławę, 
Brzegi i Opole w kierunku Górnego Śląska [6].

Dworzec Świebodzki posiadał połączenie z Dworcem Górnośląskim początko-
wo torem pomocniczym do przetaczania wagonów ciągnionych przez konie. Póź-
niej wybudowano regularne połączenie obydwu dworców, biegnące w poziomie te-
renu, dzisiejszymi ulicami Kolejową i Bogusławskiego. Jeszcze później, pod koniec 
lat 60-tych XIX wieku, połączenie to wyniesiono na nasyp, a w jego zachodnim 
odcinku tory przesunięto kilkaset metrów dalej na południowy zachód, wzdłuż 
dzisiejszych ulic Owsianej i Manganowej, przerzucając wiadukty nad przecinają-
cymi się z torami ulicami i umożliwiając w ten sposób bezkolizyjny rozwój miasta 
w kierunku południowym [7].

W 1844 roku tuż obok dworca Świebodzkiego (nieco na północ) powstał 
dworzec Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej (Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn, 
w skrócie NME), prowadzącej tory w kierunku Legnicy. W 1872 roku Kolej Pra-
wego Brzegu Odry (Rechte-Oder-Ufer-Eisenbahn, w skrócie ROUE), która od 
1868 roku docierała już z Oleśnicy (później z Górnego Śląska) do wrocławskiego 
dworca Nadodrze (Breslau ROUE Bahnhof) uruchomiła przedłużenie z mostami 
przez Odrę i nieopodal stacji Wrocław Świebodzki (jeszcze bardziej na północ) 
zbudowała kolejny - trzeci już w tym miejscu Dworzec Miejski Kolei Prawego 
Brzegu Odry (Rechte-Oder-Ufer Eisenbahn Stadtbahnhof). W ten sposób kształ-
towały się początki wrocławskiego węzła kolejowego. W rejonie dzisiejszego placu 
Orląt Lwowskich, ulic Robotniczej i Braniborskiej funkcjonowały równocześnie 
trzy dworce kolejowe - miejsce to nazywano wtedy „placem trzech dworców” [8]. 
W późniejszych latach dworce kolei NME i ROUE straciły jednak rację bytu, z ich 
połączenia powstał Dworzec Towarowy Zachodni (West-Güter Bahnhof) - jego 
pozostałości to znajdujące się w tym rejonie miasta magazyny i bocznice, nato-
miast obsługę ruchu pasażerskiego przejął w całości Dworzec Świebodzki.

Pierwsza stacja Wrocław Świebodzki (1843 - 68) posiadała trzy tory: przy-
jazdowy, komunikacyjny i odjazdowy. Dworzec zaprojektowany w stylu późno-
klasycystycznym przez inż. Cochiusa stanowił początkowo parterowy budynek 
ze środkową częścią złożoną z dwóch kondygnacji, położony przy dzisiejszej ul. 
Tęczowej, mieściła się tam później administracja dworca. Na dworcu przy torach 
zewnętrznych znajdowały się dwa perony nakryte daszkiem podpartym kolu-
mienkami, a przed nim, na dzisiejszym placu Orląt Lwowskich, znajdowała się 
obrotnica łącząca tory. Z biegiem czasu dobudowano drugi pawilon, na północ 
od torów. Na „tyłach” dworca Świebodzkiego wzdłuż dzisiejszych ulic Tęczowej 
i Robotniczej powstały z czasem korzystające z transportu kolejowego magazyny 
i hurtownie oraz gazownia.

Po ponad 20-letnim okresie eksploatacji okazało się, że w wyniku stopniowego 
wzrostu przewozów, konieczna jest rozbudowa stacji, którą przeprowadzono w la-
tach 1868-74. Dworzec przebudowany według projektów Walthera Kyllmanna, 
Adolfa Heydena oraz Karla Lüdeckego (projekt fasady), uzyskał dzisiejszą postać, 
okazalszą niż pierwotna. Wobec zamierzeń uruchomienia z tego dworca połączenia 
Wrocławia ze Szczecinem – nad wejściem poza zegarem znalazły się alegoryczne 
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rzeźby Silesii i Pomeranii z herbami obu prowincji i ich stolic. Na łukach wejścia 
północnego z kolei umieszczono alegorie Industrii i Merkurego - nawiązania do 
śląskiego górnictwa i pomorskiej żeglugi. Druga stacja posiadała już cztery tory 
przyperonowe oraz jeden odstawczy i trzy perony: jeden dwukrawędziowy i dwa 
jednokrawędziowe. Tory od strony centrum były zakończone dwoma obrotnicami 
sektorowymi. Układ taki (lecz bez obrotnic) pozostał do czasów współczesnych.

W latach 20-tych XX wieku architekci miejscy Max Berg, Richard Konwiarz 
i Ludwig Moshamer zaproponowali generalną przebudowę stacji na dwupozio-
mową, czołowo-przelotową, w układzie krzyżowym - poprzez dodanie nowej po-
przecznej trasy kolejowej, prowadzącej szlakiem dzisiejszej ul. Kolejowej. Plany te 
jednak nie doczekały się realizacji.

Linię kolejową z Wrocławia do Świebodzic uruchomiono 29 października 
1843 r., następnie 1 marca 1853 r. przedłużono do Wałbrzycha, a 15 sierpnia 
1867 r. połączono ze Śląską Koleją Górską z Jeleniej Góry. Odgałęzienie do Świd-
nicy uruchomiono 21 lipca 1844 r. Linia została zelektryfikowana przez Niemców 
w 1914 roku, niestety po II wojnie światowej, w lipcu 1945 r. Armia Czerwona 
zdemontowała i wywiozła do Rosji trakcję elektryczną oraz odcinki drugiego toru. 
Dworzec Świebodzki wznowił powojenną działalność w sierpniu 1945 roku, a linia 
do Jeleniej Góry została ponownie zelektryfikowana w 1966 roku. Odbudowano 
również rozebrane odcinki drugiego toru.

W roku 1992, tuż przed zawieszeniem ruchu pasażerskiego, z Dworca Świe-
bodzkiego odjeżdżało 6 par pociągów w stronę Głogowa, 3 pary - w stronę Legnicy 
i 2 pary - w stronę Świebodzic. Po roku 1992 stacja obsługiwała już tylko okolicz-
ne bocznice - niektóre, jak np. do Dolkomu - czynne są do dnia dzisiejszego [9]. Po 
zawieszeniu ruchu pasażerskiego zdemontowano sieć trakcyjną oraz znaczną część 
układu torowego, natomiast w torach i peronach dworca urządzono plac targo-
wy. PKP wydzierżawiło ponadto pomieszczenia dworca różnym klubom i firmom 
usługowym oraz Teatrowi Polskiemu - po pożarze w styczniu 1994  r. znajdowała 
się tam zastępczo (na czas odbudowy budynku teatru) jego główna scena. Od 
2015 roku w budynku dworca mieści się również „Kolejkowo” - największa w Pol-
sce makieta kolejowa, z jeżdżącymi miniaturowymi pociągami i samochodami.

3. Autorska propozycja systemu kolei aglomeracyjnej dla Wrocławia

W proponowanym rozwiązaniu dla Wrocławia (rys. 2) zakłada się wykreowa-
nie dwóch tras średnicowych kolei aglomeracyjnej, przecinających się na odcin-
kach z najintensywniejszym ruchem (z możliwością przesiadki w tym miejscu), 
natomiast rozgałęziających się na przedmieściach. Średnica obsługująca kierunki 
zachodnie, ze względu na wrocławskie uwarunkowania, niestety kończy się „ślepo” 
przed obszarem ścisłego centrum (w miejscu stacji Wrocław Świebodzki) - tak na 
prawdę można ją nazwać jedynie „półśrednicą”.
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W proponowanym rozwiązaniu przewidziano określony zakres oddziaływania 
systemu, czyli zakończenia tras linii kolei aglomeracyjnej w regionie (poza granica-
mi Wrocławia). W niniejszym artykule zagadnienia te nie zostały jednak uwzględ-
nione, gdyż z punktu widzenia formułowanych wniosków nie mają większego 
znaczenia.

Rys. 2. Propozycja tras kolei aglomeracyjnej na terenie Wrocławia (w tle wykorzystano [2])

W proponowanym rozwiązaniu założono, że na każdej z dwóch średnic kur-
sowałyby po 4 linie kolei aglomeracyjnej, co przy takcie wynoszącym 30 minut 
dawałoby na centralnych odcinkach obu średnic pociągi z częstotliwością co 7,5 
minuty. Przy odpowiedniej synchronizacji rozkładów jazdy na obu średnicach, 
możliwe byłoby zminimalizowanie czasu przesiadki w węźle pomiędzy nimi do 
niecałych 4 minut. Zastosowane oznaczenia linii kolei aglomeracyjnej: A1, A2, 
... odwołują się do pierwszej litery słowa „aglomeracyjne”, cyfry zaś przypisano 
według zasady: nieparzyste - dla średnicy „pełnej”, a parzyste - dla „półśrednicy”.

Realizacja zaproponowanego rozwiązania wymaga przeprowadzenia szeregu 
działań inwestycyjnych. Najważniejsze z nich to:
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- dobudowanie dodatkowych torów w celu wydzielenia pasażerskiego ru-
chu aglomeracyjnego z ruchu regionalnego i dalekobieżnego - wzdłuż 
„pełnej” średnicy co najmniej na odcinku od stacji Wrocław Mikołajów do 
planowanego nowego przystanku Wrocław Armii Krajowej,

- budowa nowego węzła przesiadkowego na przecięciu rozważanych śred-
nic, z podłączeniem do infrastruktury transportowej (nowe ulice, linie 
tramwajowe i autobusowe),

- rewitalizacja części nieczynnych torów (Dworzec Świebodzki, linie do 
Świdnicy i Jelcza Miłoszyc),

- budowa nowych odcinków linii (połączenie z Portem Lotniczym).
Zagadnienia te zostały bardziej szczegółowo przedstawione w [5].
Kluczowym elementem proponowanego rozwiązania, oprócz układu w po-

staci dwóch przecinających się średnic, jest założenie wykreowania węzła prze-
siadkowego w miejscu ich przecięcia. Prognozując poziom jego wykorzystania, 
na pewno za potrzebne i atrakcyjne należy uznać przesiadki z „półśrednicy” na 
średnicę „pełną” - w celu dotarcia chociażby do stacji Wrocław Gł. (poranne 
podróże do szkoły albo pracy, po południu analogicznie na odwrót - powroty 
do domu). Wątpliwości natomiast budzić może potrzeba porannych przesiadek 
z średnicy „pełnej” na „półśrednicę” - czy pasażerom będzie się chciało i opła-
cało przesiadać w tym miejscu, po to, aby po przejechaniu dalej tylko jednego 
przystanku (do stacji Wrocław Świebodzki) znowu przesiadać się do tramwajów 
albo autobusów? Analogicznie dla przesiadek popołudniowych - na kierunku 
odwrotnym.

W świetle tych wątpliwości rysuje się kilka możliwych, odmiennych wzglę-
dem siebie alternatywnych rozwiązań do rozważenia.

4. Możliwe warianty wykorzystania (lub nie) stacji Wrocław Świebodzki

4.1. Rewitalizacja stacji, ale z ułatwieniem przesiadek na tramwaje i auto-
busy

Zgodnie z przedstawionymi w poprzednim rozdziale artykułu założeniami 
stacja Wrocław Świebodzki w wyniku przeprowadzonej rewitalizacji ma pełnić 
funkcję czołowej stacji końcowej i początkowej dla pociągów aglomeracyjnych 
obsługujących „półśrednicę”, co wymagać będzie znacznie większej liczby torów 
i peronów, niż w przypadku obsługi średnicy „pełnej” w jej kluczowym punkcie 
- na stacji Wrocław Główny, która tak na prawdę dla pociągów aglomeracyjnych 
stanie się przelotowym przystankiem, dlatego nie będzie z tego tytułu wymagać 
rozbudowanej infrastruktury (dla obsługi pociągów aglomeracyjnych wystarczą 
dwa tory z dwoma peronami jednokrawędziowymi, albo z jednym wyspowym - 
dwukrawędziowym). Na szczęście stacja Wrocław Świebodzki, rozbudowywana 
w swojej historii, posiada niezbędny potencjał. Zakłada się, aby na potrzeby 
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postulowanego taktu 30 minutowego czterech nowouruchamianych linii aglo-
meracyjnych reaktywować 4 krawędzie peronowe (rys. 3):

-	 jednokrawędziowy peron 1 - przy torze 1p,
-	 dwukrawędziowy, wyspowy peron 2 - pomiędzy torami 2p i 4p,
-	 jednokrawędziowy peron 4 - przy torze 8p.

Rys. 3. Układ torowy stacji Wrocław Świebodzki w części peronowej [9]

Wskazane jest również odtworzenie toru 6p, ale jako odstawczego. Dla uła-
twienia rozpoznawania przez pasażerów „swoich” pociągów, korzystne byłoby de-
dykowanie rozważanych torów poszczególnym kierunkom:

-	 tor 1p - kierunek Pracze Odrzańskie (Głogów) - A6,
-	 tor 2p - kierunek Leśnica (Legnica) - A2,
-	 tor 4p - kierunek Port Lotniczy - A8,
-	 tor 8p - kierunek Smolec (Świebodzice) - A4.
Przypisanie linii A2 i A8 do dwóch krawędzi tego samego peronu jest uzasad-

nione tym, że linie te mają wspólny przebieg aż do stacji Wrocław Żerniki.
W celu zminimalizowania niedogodności przesiadek pomiędzy pociągami kolei 

aglomeracyjnej a tramwajami i autobusami na pl. Orląt Lwowskich, konieczna 
jest reorganizacja przystanków w tym miejscu. Propozycje takich zmian pojawiły 
się już w koncepcjach budowy nowej trasy tramwajowej na Nowy Dwór (rys. 4).

Nowe przystanki tramwajowo-autobusowe na kierunku do i z Nowego Dworu 
planuje się zlokalizować w ciągu nowego przebiegu ul. Robotniczej, korzystnie bli-
sko proponowanych do reaktywacji peronów stacji Wrocław Świebodzki. Niestety 
przesiadka na linie komunikacji zbiorowej na kierunku północ - południe (linie: 
0, 14, 24 i 144) nadal wymaga długiej drogi dojścia - warto więc rozważyć moż-
liwość wybudowania dla tych linii nowej trasy tramwajowo-autobusowej ulicami 
Nabycińską albo Sokolniczą, tak aby mogły one obsłużyć nowe przystanki trasy 
na Nowy Dwór, a potem powrócić na pl. Jana Pawła II. Oczywiście wymagałoby 
to przebudowy zachodniego wlotu tego placu (preferowane rozwiązanie z cztere-
ma torami - analogicznie jak wybudowany niedawno w Łodzi węzeł przesiadkowy 
„Piotrkowska Centrum”), z drugiej strony pozwoliłoby to na wykreowanie dla 
pasażerów wygodniejszego (niż obecny) węzła przesiadkowego w tym miejscu.
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Rys. 4. Reorganizacja przystanków tramwajowych i autobusowych w rejonie pl. Orląt Lwowskich 
w związku z budową nowej trasy tramwajowej na Nowy Dwór [10]

Do rozważenia jest również pomysł skrócenia peronów stacji Wrocław Świe-
bodzki o około 120 metrów - tak aby kończyły się one jeszcze przed początkiem 
zachodniego skrzydła budynku dworca i wykonanie w tym miejscu przejścia w po-
ziomie terenu, ułatwiającego przedostawanie się pasażerów z wszystkich czterech 
peronów do planowanych przystanków tramwajowo - autobusowych nowej trasy 
na Nowy Dwór. Skrócenie długości peronów jest możliwe uwzględniając fakt, iż 
perony 1 i 2 przed wyłączeniem ich z eksploatacji posiadały ponad 300 metrów 
długości, a pociągi aglomeracyjne nie będą potrzebować aż tak dużych długości 
(przykładowo sześcioczłonowy Impuls Newagu posiada niecałe 114 metrów dłu-
gości). Pomysł ten ma jednak pewną wadę - skracając perony, wydłużymy drogę 
dojścia o około 120 metrów pasażerom, którzy będą chcieli przedostać się przez 
główne wyjście z dworca na pl. Orląt Lwowskich.

Rozwiązania w postaci utworzenia systemu kolei miejskiej bądź aglomeracyj-
nej zakładające rewitalizację stacji Wrocław Świebodzki były już prezentowane 
przez autorów, w wielu różnych opracowaniach [11-17]. W 2009 roku powsta-
ło ponadto opracowanie zespołowe (PKP S.A., Urząd Miasta Wrocławia, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) poświęcone w całości zagadnieniu 
rozpoznania możliwości przywrócenia ruchu pociągów do stacji Wrocław Świe-
bodzki [18]. Zaproponowano w nim dwa główne warianty: pierwszy z lokalizacją 
peronów w ich „historycznym” położeniu i drugi - z przesunięciem peronów na 
północny zachód - w celu przybliżenia ich do planowanych przystanków tramwa-
jowo-autobusowych nowej trasy na Nowy Dwór.

4.2. Zejście ze stacją pod ziemię i budowa podziemnej średnicy kolejowej

Jeśli jednak uznamy, że zaproponowane w poprzednim podrozdziale rozwią-
zania ułatwiające pasażerom przesiadki na pl. Orląt Lwowskich z pociągów do 
tramwajów i autobusów nie są w stanie okazać się wystarczająco atrakcyjne - nie 
pozostaje nic innego jak z czołowej stacji Wrocław Świebodzki uczynić przelotową 
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i wydłużyć „półśrednicę” we wschodnim kierunku, tak aby obsłużyła centrum mia-
sta i wpięła się w sieć kolejową po drugiej jego stronie. W przeszłości wiele miast 
decydowało się na takie właśnie rozwiązania. Ostatnio - kilka lat temu, pozwolił 
sobie na to nieco mniejszy od Wrocławia Lipsk. Rozwiązania takie możliwe są do 
zrealizowania na dwa sposoby: na estakadzie albo w tunelu - choć w obecnych cza-
sach, ze względu na wysoki poziom zurbanizowania centrów współczesnych miast, 
właściwie tylko ten drugi sposób pozostaje aktualny.

Konieczne więc okazuje się być „zejście” z linią kolejową pod ziemię jeszcze 
przed stacją Wrocław Świebodzki i wybudowanie podziemnej średnicy kolejowej 
z przystankami pod centrum Wrocławia. Rozwiązania takie były już kilkakrotnie 
proponowane przez różnych autorów, w różnych opracowaniach [19-26], porów-
nanie ich przebiegu przedstawiono na rys. 5.

Rys. 5. Porównanie przebiegu dotychczas proponowanych rozwiązań w postaci podziemnej kolejowej 
średnicy w centrum (w tle wykorzystano [2])

Rozwiązania te zakładają obsłużenie tak atrakcyjnych miejsc w centrum Wro-
cławia jak: Rynek, ul. Świdnicka, pl. Nowy Targ, pl. Katedralny, pl. Społeczny, pl. 
Grunwaldzki, Hala Stulecia oraz włączenie w linie kolejowe: do Oleśnicy (143) 
albo do Jelcza Miłoszyc (292), albo też we wschodnią głowicę stacji Wrocław 
Główny lub linie z niej wychodzące (132, 276 i 285). Rozwiązania te różnią się 
długością tuneli, liczbą proponowanych stacji, koniecznością bądź nie przekrocze-
nia Odry - co w oczywisty sposób różnicuje ogólny koszt każdego z nich.

Do rozważenia pozostaje również wykonanie rozwiązania częściowego - na 
przykład tylko do pl. Grunwaldzkiego albo Społecznego (bez przekraczania Odry), 
a może nawet tylko do Rynku? Co prawda pozostaje to w sprzeczności z podstawo-
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wym założeniem rozważanego wariantu - którego celem była zamiana „półśred-
nicy” na średnicę. Można zapytać, po co budować bardzo kosztowny tunel, aby 
wydłużyć linię kolejową tylko o 800 metrów (między Świebodzkim a Rynkiem), 
skoro odległość tę można pokonać pieszo w 10 minut! W tym momencie autor 
pragnie „rozprawić” się z pewnymi dwoma mitami, na które powołuje się wielu 
autorów publikacjach poświęconych wrocławskiemu węzłowi kolejowemu.

Pierwszy z nich to stwierdzenie, iż Dworzec Świebodzki jest położony blisko 
Rynku. Zdaniem autora artykułu, tak można było uważać w XIX wieku - wte-
dy kiedy zbudowano Dworzec Świebodzki, ale już na pewno nie współcześnie. 
Obecnie pod pojęciem „blisko” rozumie się najczęściej minimalną (w konkretnym 
przypadku) odległość pomiędzy miejscem możliwego zaparkowania samochodu 
osobowego, a celem odbywanej podróży. Od wielu lat nie można już wjechać sa-
mochodem do wrocławskiego Rynku, ale nadal można zaparkować znacznie bliżej, 
niż gdybyśmy wysiedli z pociągu na Dworcu Świebodzkim, co gorsze - również 
gdybyśmy wysiedli na przystanku linii tramwajowej, albo autobusowej dojeżdża-
jących jak najbliżej Rynku (co prawda za wyjątkiem dwóch przystanków na ul 
Szewskiej, ale tu z kolei doświadczymy innego upośledzenia: tramwaje jadą tyl-
ko w jednym kierunku, czyli jeśli przyjedziemy - to mamy blisko do Rynku, ale 
jak już chcemy wrócić - to musimy iść znacznie dalej). Dlatego właśnie transport 
publiczny we Wrocławiu, w przypadku podróży do Rynku, wciąż „przegrywa” 
z samochodami.

W niektórych miastach na świecie (Wiedeń, Kolonia, Lipsk), w przypadku ryn-
ku, centralnego placu albo ulicy - wyłączonych z ruchu samochodów, a pełniących 
funkcje „deptaków”, znajdują się na nich bezpośrednie zejścia do podziemnych 
przystanków transportu szynowego - i takie rozwiązania, rozumując współcze-
snymi kategoriami można zdaniem autora artykułu określić mianem „blisko”. 
W przypadkach tych kolosalne znaczenie ogrywa oddziaływanie efektu psycho-
logicznego: tramwajem, metrem, koleją - dojadę do samego rynku, a jeśli pojadę 
samochodem - to będę musiał z miejsca zaparkowania trochę podejść! Autorowi 
artykułu marzy się, aby za swego życia doczekał się na wrocławskim Rynku, na 
przykład nieopodal pomnika Aleksandra Fredry, subtelnego i eleganckiego zejścia 
schodami do podziemnej stacji transportu szynowego.

Drugi z mitów kwestionowanych przez autora artykułu, to stwierdzenie, iż 
Wrocław posiada sieć torów kolejowych znakomicie penetrującą centrum mia-
sta. Rzeczywiście – odziedziczyliśmy po Niemcach bardzo dobrze rozwiniętą in-
frastrukturę kolejową (od początków rozwoju kolejnictwa, znajdowały się one 
w światowej czołówce państw pod tym względem), niestety tory te raczej jedynie 
okrążają rejon centrum (od południa, zachodu i północy), a tak ważne i atrakcyjne 
miejsca jak: Rynek, pl. Społeczny (przy czym nie ten obecny, tylko planowany 
– z nową zabudową), pl. Grunwaldzki, rejon Hali Stulecia i Zoo, najważniejsze 
osiedla tzw. „Wielkiej Wyspy” (Sępolno i Biskupin) – pozostają bez obsługi trans-
portem kolejowym. Połączenie tych pięciu punktów definiuje brakujący element 
infrastruktury szynowego transportu publicznego, bez którego zdaniem autora ar-
tykułu nie uda się wykreować we Wrocławiu atrakcyjnego systemu kolei miejskiej 
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bądź aglomeracyjnej. Brak takiego połączenia może zaważyć nad powodzeniem 
planowanej rewitalizacji ruchu pasażerskiego na linii kolejowej z Jelcza Miłoszyc. 
Czy dla pasażerów z tego kierunku wystarczająco atrakcyjne okaże się podróżowa-
nie do centrum Wrocławia tak bardzo okrężną trasą - przebiegającą najpierw przez 
wschodnie, później północne, zachodnie i na końcu południowe jego obrzeża?

4.3. Zastosowanie tramwajów dwusystemowych

Podstawową wadą rozwiązania przedstawionego w poprzednim podrozdziale 
są jego wysokie koszty. Ten sam efekt (zamiany „półśrednicy” na średnicę) można 
jednak próbować osiągnąć poprzez zastosowanie tramwaju dwusystemowego. Za-
miast „schodzić” z linią kolejową pod ziemię, tramwaje dwusystemowe wjeżdżały 
by na sieć tramwajów miejskich w okolicach stacji Wrocław Świebodzki.

Rozwiązania tego typu również były już kilkakrotnie proponowane przez róż-
nych autorów, w różnych opracowaniach [27-28]. W uchwalonym w lipcu 2006 r. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocła-
wia rejon ul. Robotniczej przy stacji Wrocław Świebodzki stał się jednym z siedmiu 
miejsc proponowanych powiązań sieci tramwajowej z liniami kolejowymi. Zapisy 
te powtórzono w kolejnej wersji studium - z roku 2010, niestety zostały one usu-
nięte z najnowszego studium - z roku 2018.

Podstawową korzyścią zastosowania rozważanego wariantu jest niejako „z de-
finicji” niższy jego koszt - dzięki rezygnacji z budowy tunelu. Pozostałe zalety to:

- lepsza dostępność dla pasażerów, dzięki częściej rozmieszczonym przystan-
kom, umieszczonym w poziomie ulicy,

- łatwiejsze i tańsze trasowanie połączenia stacji Wrocław Żerniki z Portem 
Lotniczym,

- możliwość połączenia tramwajem dwusystemowym położonej w znacznym 
oddaleniu stacji kolejowej w Środzie Śl. z centrum tej miejscowości (powrót 
do rozwiązania sprzed wielu lat - „za Niemców” kursował w ten sposób 
spalinowy szynobus [29]).

Niestety na tym zalety się kończą.
Odwołując się do przedstawionej w trzecim rozdziale autorskiej propozycji sys-

temu kolei aglomeracyjnej dla Wrocławia, w przypadku zastosowania rozważane-
go wariantu, liniami wybiegającymi z „półśrednicy” na zachód (273, 274, 275) 
kursowałyby tramwaje dwusystemowe. Ze względu na specyfikę tych linii (zelek-
tryfikowane napięciem 3 kV, z intensywnym ruchem mieszanym) w grę wchodzi-
łyby jedynie droższe wersje tych pojazdów:

-	 dwunapięciowe,
- o większej wytrzymałości zderzeniowej,
- o szerokości pośredniej pomiędzy taborem tramwajowym a kolejowym 

(2,65 m),
- z dodatkowym rozkładanym stopniem w drzwiach (dla zniwelowania różni-

cy odległości w poziomie).
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Problemem byłyby też perony stacji i przystanków na tych liniach – plano-
wane do wyniesienia albo już posiadające wysokość 0,76 m powyżej poziomu 
główki szyny. Konieczna byłaby ich przebudowa w postaci obniżenia części ich 
powierzchni (albo wydłużenia o taką powierzchnię), ewentualnie dobudowanie 
po drugiej stronie obecnych peronów jednokrawędziowych dodatkowych torów 
(prześcigowych) dedykowanych tylko dla tramwajów dwusustemowych - z od-
powiednim dostosowaniem krawędzi peronowych po ich stronie.

Z kolei na tramwajowej sieci miejskiej konieczna byłaby budowa nowej albo 
modernizacja istniejącej, przynajmniej jednej trasy średnicowej, w celu dosto-
sowania jej do zwiększonych nacisków osi oraz większej szerokości taboru. Za-
danie to można by połączyć z planami budowy przez miasto nowej trasy tram-
wajowej w centrum, wynikającymi z konieczności przyjęcia dodatkowych linii 
tramwajowych, które pojawią się momencie uruchomienia obsługi tramwajami 
Nowego Dworu. Propozycja przebiegu takiej trasy ulicami Podwale i Słowac-
kiego znalazła się w ogłoszonym przez prezydenta miasta jesienią 2016 roku 
„Programie Tramwajowym”, została też zapisana do ostatniej wersji studium 
– z 2018 roku.

Osobnym problemem wymagającym rozwiązania jest sposób przejazdu tram-
wajów dwusystemowych pomiędzy siecią kolejową a tramwajową. W przypad-
ku przedmieść, buduje się w tym celu najczęściej krótkie łącznice w miejscach 
zbliżeń sieci kolejowej i tramwajowej. Nieco inaczej jest w przypadku centrów 
miast. W Karlsruhe wykorzystano w tym celu Albtalbahnhof – czołową sta-
cję lokalnej kolei dojazdowej, przylegającą do układu torowego głównej stacji 
kolejowej, którą przebudowano na przelotową i połączono z trasą tramwajową 
przebiegającą ulicą położoną przed tą stacją. W Kassel i Chemnitz uczyniono 
podobnie, z tą tylko różnicą, że przebudowa dotyczyła części głównych stacji 
kolejowych: w Kassel - czołowej (zastosowano rampy i tunel), a w Chemnitz 
– przelotowej (zastosowano obniżenie do poziomu ulicy). W przypadku stacji 
Wrocław Świebodzki, mimo iż jest ona położona w centrum, ze względu na za-
bytkowy charakter obiektu (a przez to ograniczoną możliwość jego modyfika-
cji) odpowiedniejszy byłby zapewne ten pierwszy sposób. Dogodnym miejscem 
wydaje się być włączenie w tory tramwajowe planowanej trasy z Nowego Dwo-
ru w ul. Robotniczą, tuż przed pl. Orląt Lwowskich, zaproponowane w [27].

Na koniec należy wspomnieć o pewnym niebezpieczeństwie związanym 
z rozwiązaniem w postaci tramwaju dwusystemowego. Otóż jak pokazuje przy-
padek Karlsruhe, jeśli się to zrobi zbyt dobrze, to i tak trzeba będzie budować 
tunele. W mieście tym zastosowane rozwiązanie padło ofiarą własnego sukcesu: 
chętnych do podróżowania tramwajami dwusystemowym było tak wielu, iż aby 
podarzą zaspokoić popyt, konieczne było uruchamianie dużej liczby kursów, 
która spowodowała wyczerpanie przepustowość tras prowadzonych w poziomie 
terenu i tramwaje zaczęły grzęznąć w korkach. Aby temu zaradzić podjęto de-
cyzję o budowie tuneli. 
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4.4. Cofnięcie stacji, ale za to przybliżenie do niej miasta

Jeżeli zaś uznamy, że zarówno tunel kolei średnicowej jak i tramwaje dwusyste-
mowe są rozwiązaniami przekraczającymi nasze możliwości finansowe, a nadal nie 
chcemy się przesiadać „na Świebodzkim”, to pozostaje ostatnia czwarta możliwość, 
polegająca na połączeniu niepożądanej przesiadki z poprzednią i tak już realizo-
waną - w miejscu przecięcia się średnic kolejowych, według autorskiej propozycji 
przedstawionej w rozdziale trzecim artykułu. W tym celu należy jeszcze bardziej 
skrócić „półśrednicę” i zakończyć nową stacją, położoną o jeden przystanek wcze-
śniej, natomiast po śladzie zlikwidowanej trasy kolejowej należy poprowadzić ulicę 
z transportem publicznym (tramwaje i autobusy) i po obu jej stronach zrealizować 
zabudowę śródmiejską, aby w ten sposób przybliżyć miasto do nowej, cofniętej 
stacji Wrocław Świebodzki. Oczywiście, aby uniknąć pomyłek, można by ją na-
zwać inaczej, choć tu celowe wydaje się być wykorzystanie starej nazwy w nowym 
miejscu, w celu podkreślenia, że nowa lokalizacja niejako zastępuje starą.

Nowy Świebodzki byłby stacją dwupoziomową. Górny poziom byłby tak na-
prawdę przystankiem dla linii aglomeracyjnych obsługujących „pełną” półśredni-
cę, wyposażonym w dwa perony jednokrawędziowe albo jeden dwukrawędziowy, 
położone przy torach dla pociągów aglomeracyjnych, natomiast tory dla pociągów 
regionalnych i dalekobieżnych nie posiadałyby peronów. Dolny poziom byłby sta-
cją końcową i początkową dla linii aglomeracyjnych, obsługujących „półśrednicę”, 
dlatego powinien mieć układ analogiczny do proponowanej rewitalizowanej sta-
cji Wrocław Świebodzki (przedstawionej trzy podrozdziały wcześniej) czyli cztery 
krawędzie peronowe (dwa perony dwukrawędziowe albo jeden dwukrawędziowy 
z dwoma jednokrawędziowymi) i co najmniej jeden tor odstawczy, ewentualnie 
tylko jeden peron dwukrawędziowy, za którym musiałoby powstać co najmniej 5 
torów odstawczych.

Nowa ulica prowadząca od pl. Orląt Lwowskich musiałaby posiadać trasę tram-
wajową obsługiwaną co najmniej trzema liniami (przy takcie co 12 minut w szczy-
cie) i byłaby zakończona krańcówką albo pętlą z przystankami położonymi bez-
pośrednio przy peronach kolejowych. Trasa ta zmierzając w kierunku wschodnim 
mogłaby wykorzystywać wspomniany w poprzednim podrozdziale korytarz ulica-
mi Podwale i Słowackiego, choć można by pokusić się o skierowanie jej częściowo 
przez Rynek (wschodnia pierzeja), co byłoby „zamiennikiem” proponowanego dwa 
podrozdziały wcześniej podziemnego przystanku kolei średnicowej w tym miejscu.

Rozwiązanie w postaci „cofnięcia” stacji Wrocław Świebodzki zostało już przy-
najmniej raz zaproponowane [23], zakładało się w nim jeszcze większy zakres ob-
sługi, łącznie z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi, w formie Dworca Cen-
tralnego. Rozwiązanie tego typu nawiązuje również do wspomnianej w rozdziale 
drugim artykułu niezrealizowanej koncepcji współautorstwa Maxa Berga z roku 
1919 - budowy nowego dwupoziomowego dworca w układzie krzyżowym, choć 
w nieco innym miejscu (bliżej centrum).
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5. Podsumowanie

W dyskusji prowadzonej na temat przyszłości stacji Wrocław Świebodzki ścierają 
się różnorakie odmienne poglądy. Najczęściej podnoszone propozycje działań to:

- rewitalizacja tylko samego dworca, ale z przeznaczeniem na cele inne niż 
kolejowe, rozebranie infrastruktury torowej i przeznaczenie uwolnionego 
w ten sposób terenu pod zabudowę śródmiejską,

- rewitalizacja stacji, ale z przeznaczeniem na muzeum kolejnictwa i obsługę 
jedynie pociągów „retro”,

- przywrócenie na zrewitalizowaną stację pociągów zarówno aglomeracyj-
nych jak i regionalnych, ale tylko z kierunków: świebodzickiego, legnickie-
go i głogowskiego (czyli tak jak w okresie sprzed zawieszenia ruchu pocią-
gów w 1992 roku),

- skierowanie na zrewitalizowaną stację tylko pociągów aglomeracyjnych, ale 
za to ze wszystkich kierunków wrocławskiego węzła kolejowego - wymaga-
jące budowy nowych łącznic.

Autor artykułu jest zwolennikiem rozwiązania polegającego na skierowaniu do 
zrewitalizowanej stacji tylko pociągów aglomeracyjnych i tylko z trzech wspo-
mnianych powyżej kierunków oraz ewentualnej obsługi pociągów retro. Wszyst-
kie zaprezentowane w poprzednim rozdziale cztery możliwe warianty wykorzysta-
nia w tym celu stacji Wrocław Świebodzki, pomimo dzielących je dość znacznych 
różnic, wydają się w ocenie autora artykułu równoprawne. Przykładowo wariant 
z podziemną średnicą kolejową pod względem kosztów znacznie przewyższa pozo-
stałe, ale jednocześnie pozwala osiągnąć najlepszy efekt komunikacyjny.

Codzienna rzeczywistość pokazuje, że nie ma rozwiązań idealnych, wszystko 
posiada swoje zarówno zalety jak i wady. Nie może to jednak stawać się powodem 
niepodejmowania kluczowych w danej kwestii decyzji i przeciągania takiego stanu 
w nieskończoność.

Zdaniem autora artykułu dalsze odwlekanie decyzji o przyszłości stacji Wro-
cław Świebodzki będzie negatywnie wpływać na wizerunek i atrakcyjność tworzo-
nego systemu kolejowych połączeń aglomeracyjnych dla Wrocławia i jego okolic, 
a nawet może stać się powodem upadku tej jakże potrzebnej dla regionu koncep-
cji. Podjęcie odpowiednich decyzji jest również konieczne ze względu na potrze-
bę zsynchronizowania działań w odniesieniu do innych podsystemów transportu 
(Program Tramwajowy, plany rozbudowy ulic) oraz planowania przestrzennego 
(plany miejscowe, sprzedaż działek i ich zabudowa).

Wrocław czeka już zbyt długo, ale i sam jest trochę sobie winien. W porówna-
niu z innymi polskimi miastami może pochwalić się imponującą liczbą zapropo-
nowanych dotychczas koncepcji uruchomienia kolei aglomeracyjnej [3], niestety 
z ich realizacją jest już znacznie gorzej, inne polskie ośrodki wyprzedziły pod tym 
względem Wrocław [30]. „Weteranami” w tej dziedzinie są: Trójmiasto (SKM od 
1951 r., PKM od 2015 r.) oraz Warszawa (wydzielenie ruchu podmiejskiego na 
średnicy kolejowej od 1963 r., Koleje Mazowieckie i SKM od 2005 r.). „Młode 
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wilki” to zaś: Łódź (ŁKA od 2014 r.) i Kraków (SKA również od 2014 r.) oraz 
Poznań (PKM od 2018 r.).

Na zakończenie autor artykułu pragnie zwrócić uwagę na konieczność uzu-
pełnienia wrocławskiej sieci kolejowej o brakujący element, w postaci wykreowa-
nia trasy transportu szynowego łączącej wskazane w podrozdziale 4.2 następujące 
pięć lokalizacji: Rynek, pl. Społeczny, pl. Grunwaldzki, Hala Stulecia, Biskupin/
Sępolno. Mniejsze znaczenie ma fakt, czy będzie to podziemna średnica kolejowa, 
czy trasa tramwaju dwusystemowego, czy nawet klasycznego (ale o odpowiednio 
dobrych parametrach). Ważne aby taka trasa w ogóle powstała, gdyż bez niej nie 
uda się zdaniem autora artykułu utworzyć we Wrocławiu w pełni atrakcyjnego 
systemu kolei miejskiej bądź aglomeracyjnej.
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WPŁYW OGRANICZEŃ INFRASTRUKTURALNYCH 
NA RUCH KOLEJOWY W KRAKOWSKIM WĘŹLE 

AGLOMERACYJNYM NA PRZYKŁADZIE LINII SKA11

Streszczenie. Wykonanie w szerokim zakresie robót inwestycyjnych infrastruktury kole-
jowej pozwoli na prowadzenie sprawnych oraz bezpiecznych przewozów, a zarazem zwiększenie 
prędkości handlowej. W trakcie trwających robót pojawiają się jednak znaczące niedogodności. 
W artykule przedstawiono prowadzone prace torowe w rejonie Krakowskiego Węzła Kolejowego 
oraz ich wpływ na ograniczenie udziału kolei, jako jednego ze środków transportu mieszkańców 
Aglomeracji Krakowskiej.

Słowa kluczowe: kolej aglomeracyjna; dostępność przewozów kolejowych

1. Wprowadzenie

Proces tworzenia sieci transportu kolejowego jest długotrwały i skomplikowa-
ny. Mamy tutaj do czynienia z wieloma stronami próbującymi realizować swoje 
potrzeby. Z jednej strony organizatorzy transportu chcieliby zapewnić możliwie 
nisko kosztowe połączenia, które pokryją jak największy obszar regionu. Dobry 
organizator z pewnością spróbuje spełnić możliwie dużą liczbę postulatów, doty-
czących organizacji sieci połączeń komunikacyjnych o zadowalającej częstotliwości 
samych zainteresowanych (tj. mieszkańców, pracowników, osób uczących się w da-
nym regionie). Z drugiej zaś strony jego możliwości ograniczone są wysokością 
środków finansowych przeznaczonych na ten cel, czy też stanem istniejącej infra-
struktury. Mieszkańcy chcieliby mieć bezpośrednie i częste połączenia do miejsc 
ich destynacji. Oczywistym jest, że nie da się w ograniczonej puli pieniędzy zorga-
nizować gęstej sieci połączeń o wysokiej częstotliwości odjazdów. Po drugiej stronie 
pojawia się zarządca sieci kolejowej, który w procesie konstrukcji rozkładu jazdy 
musi podjąć próbę wytrasowania pociągów wszystkich przewoźników, którzy zgło-

1	 Wkład	autorów	w	publikację:	Nowak	M.	45%,	Koterbicki	M.	45%,	Kozioł	P.	10%

Michał Nowak
inż., student, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 
24, 31-155 Kraków, tel: +48 664 010 615, e-mail: no-
wakmichal@wp.eu

Mirosław Koterbicki
inż., student, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 
24, 31-155 Kraków, tel: +48 784 419 605, e-mail: mi-
roslaw.koterbicki@gmail.com

Piotr Kozioł
dr hab., Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 
31-155 Kraków, tel: +48 12 628 2358, e-mail: pko-
ziol@pk.edu.pl



108 Nowak M., Koterbicki M., Kozioł P.

sili chęć jazdy daną trasą. Istotnym faktem jest, że przewoźnicy pasażerscy dążą 
do skrócenia czasu przejazdu swoich pociągów (a zatem także do skrócenia czasu 
postojów handlowych i wyeliminowania postojów technicznych), a w przypadku 
uruchamiania wielu połączeń w tej samej relacji – także do utrzymania jednolitego 
taktu. Wiadomym jest też, że proces konstrukcji rozkładu jazdy pociągów jest 
bardziej skomplikowaną czynnością, aniżeli w przypadku np. transportu drogo-
wego. Na zarządcę, z racji sposobu prowadzenia ruchu kolejowego, nałożonych 
jest wiele warunków, wynikających z ograniczonej przepustowości każdego szlaku, 
zastosowanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i innych czynników cha-
rakteryzujących odmienność transportu szynowego od drogowego.

Można wyróżnić ograniczenia infrastrukturalne stałe, wynikające ze sposobu 
prowadzenia ruchu kolejowego, jak również doraźne, występujące albo z uwa-
gi na awaryjne utrudnienia spowodowane rozmaitymi czynnikami zewnętrzny-
mi, albo zaplanowane prace utrzymaniowo-naprawcze infrastruktury kolejowej 
bądź towarzyszącej. W przypadku ograniczeń stałych, należy rozumieć skończoną 
liczbę możliwych do wyprawienia na szlak pociągów w jednostce czasu. Jest ona 
uwarunkowana wieloma czynnikami – m.in. liczbą torów, zastosowanymi urzą-
dzeniami sterowania ruchem kolejowym, stanem toru, czy parametrami trakcyj-
nymi pociągów. Można zatem założyć, że przepustowość każdego ze szlaku jest 
w przybliżeniu stała, a jej wahania zależą głównie od rodzaju wyprawianych pocią-
gów. Wprowadzenie ograniczeń doraźnych powoduje zmniejszenie przepustowo-
ści i w konsekwencji konieczne jest ponowne wytrasowanie pociągów tak, ażeby 
zminimalizować ryzyko powstawania opóźnień w realizacji rozkładu jazdy. 

Trudność w spełnieniu oczekiwań przewoźników (i dalej – pasażerów) w kon-
struowaniu rozkładu jazdy pogłębia fakt prowadzonych aktualnie na szeroką ska-
lę remontów infrastruktury kolejowej, równolegle na wielu liniach kolejowych. 
W przypadku szlaków, które zostały całkowicie zamknięte na czas prowadzonych 
robót, problem nie występuje – nie ma możliwości bowiem prowadzenia po nich 
ruchu. Przewoźnik ma do wyboru trasowanie pociągów drogą okrężną bądź orga-
nizację zastępczej komunikacji autobusowej. Istotny problem z punku organizacji 
sieci połączeń (a dalej skomunikowaniem pociągów, obiegiem składów itp.) po-
jawia się w momencie ograniczenia przepustowości na wskutek rozpoczęcia ro-
bót, szczególnie w rejonie stacji węzłowych. Na odcinkach będących pod dużym 
obciążeniem przewozowym, rozpoczęcie inwestycji może oznaczać konieczność 
diametralnego przebudowania rozkładu jazdy. Nierzadko popyt przekracza podaż 
w niektórych porach dnia tak znacznie, że niektóre pociągi trasowane są drogami 
okrężnymi, bądź tworzone są wydłużone postoje na stacjach. W najtrudniejszej 
sytuacji są przewoźnicy uruchamiający krótkie połączenia dowozowe, stanowiące 
na ogół linie szybkich kolei miejskich bądź aglomeracyjnych. W przypadku po-
ciągów, które pokonują całą relację w czasie kilkunastu lub kilkudziesięciu minut, 
każde kilka minut opóźnienia, czy nawet planowanego wydłużenia czasu przejaz-
du, powoduje ucieczkę pasażerów do konkurencyjnych środków transportu. Istot-
nym czynnikiem wyboru przez pasażera konkretnego środka transportu jest także, 
poza punktualnością i czasem przejazdu, możliwość dotarcia do miejsca przezna-
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czenia na konkretną godzinę. Zaniechanie tych aspektów w procesie trasowania 
ruchu pociągów pasażerskich może spowodować nie tylko rozkomunikowanie do-
tychczasowych połączeń, ale także przejście podróżnych do konkurencji, czy też do 
transportu indywidualnego, wysoce problematycznego w dużych miastach.

2. Koncepcja i rozwój kolei podmiejskiej w aglomeracji krakowskiej

Ostatnia dekada poprzedniego wieku kojarzy się z masowym ograniczaniem 
oferty przewozowej i likwidacją wielu linii kolejowych. Degradacja znaczenia 
transportu publicznego odbywała się w wielu regionach Polski we wszystkich ga-
łęziach transportu zbiorowego. Rosnąca popularność podróży samochodem, jako 
alternatywy wobec kiepskiego czasu przejazdu, jak i szeroko rozumianego kom-
fortu podróży [1], odmieniła obraz podróży mieszkańców terenów przyległych do 
ośrodków miejskich. Niekontrolowany rozwój motoryzacji skutkuje dzisiaj zja-
wiskiem kongestii, występującej w wielu miastach, to jest większą liczbą użyt-
kowników dróg kołowych niż pojemnością sieci. W wielu z nich zaczęto próbo-
wać niwelować skutki coraz większego ruchu indywidualnego, poprzez budowę 
systemu obwodnic, jak również rozbudowę miejskiej sieci ulicznej. Zauważono 
jednak, że wraz ze zwiększoną podażą, to jest nowo wybudowanymi odcinkami 
sieci drogowej, szybko przybywa wielu nowych uczestników ruchu. Należy jednak 
zaznaczyć, że gęstość sieci ograniczona jest sąsiadującą zabudową i infrastrukturą, 
co przekłada się na ograniczenie liczby tych użytkowników. W ogólnym rozra-
chunku warunki drogowe poprawiają się więc co najwyżej nieznacznie [2]. Mając 
na uwadze bezcelowość dalszych działań mających na celu wyłącznie rozbudowę 
infrastruktury drogowej, a nawet groźbę trwałego uszkodzenia tkanki miejskiej 
(tj. regularnej, zwartej zabudowy charakterystycznej dla przestrzeni miejskiej), 
rozpoczęto prace koncepcyjne nad stworzeniem nowej oferty transportu zbioro-
wego. Z uwagi na stale rosnący odsetek samochodów osobowych na liczbę miesz-
kańców, oferta transportu publicznego musi być konkurencyjna zarówno cenowo, 
jak i czasowo. Aby przekonać przeciętnego mieszkańca do zmiany przyzwyczajeń 
transportowych, należy mu zaoferować taką usługę transportową, której nie jest 
w stanie sam sobie wygenerować (oferta zarówno ze względu na czas przejazdu, 
koszt przejazdu, czy poziom komfortu powinna być na tyle konkurencyjna, aby 
osoba zamierzająca odbyć podróż wybrała usługę transportu publicznego). Stąd 
też ośrodki miejskie inwestują zarówno w rozwój transportu miejskiego, jak i ko-
lejowego. Zadaniem tego drugiego jest przewóz możliwie dużej liczby pasażerów, 
co pozwoli na powstrzymanie zwiększającego się ruchu drogowego do centrów 
aglomeracji, poprzez stworzenie sieci szybkich i wygodnych połączeń.

Koncepcja tworzenia podmiejskich linii dowozowych do centrów dużych miast 
rozwijana jest równocześnie w prawie każdej polskiej aglomeracji. W Aglomeracji 
Krakowskiej przyjęto podstawowy szkielet złożony z trzech linii przecinających 
Kraków: Balice – Wieliczka, Sędziszów – Podbory Skawińskie oraz Trzebinia – 
Tarnów. Docelowo zaplanowano aż 7 linii komunikacyjnych [3]:
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1) Kraków Podłęże – Kraków Główny – Trzebinia;
2) (Wadowice) – Skawina – Łącznica Krzemionki – Kraków Główny – Miechów;
3) Wieliczka Rynek – Kraków Główny – Balice;
4) Kraków Główny – Kraków Batowice – Kraków Nowa Huta – Podłęże – 

Kraków Płaszów – Kraków Główny;
5) Kraków Mydlniki – Kraków Olsza – Kraków Płaszów;
6) Kraków Mydlniki – Kraków Lubocza – Kraków Nowa Huta;
7) Kraków Mydlniki – Kraków Olsza – Kraków Łęg.
Należy mieć na uwadze, że powyższy kształt sieci kolei aglomeracyjnej może 

być zrewidowany poprzez kolejne studium wykonalności, na podstawie którego 
planowane będzie rozszerzenie obecnie funkcjonującej sieci.

Proces rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie, choć zaczął się 
zaledwie kilka lat temu, obecnie jest dość intensywny. Jako pierwszą, w grudniu 
2014 r., uruchomiono linię SKA1 w relacji Kraków Główny – Wieliczka Rynek-
-Kopalnia. Po zakończeniu modernizacji linii 118, we wrześniu 2015 r. przedłużo-
no tę linię do stacji Kraków Lotnisko, obejmując jej docelową trasę.

W grudniu otwarto część linii SKA2 w relacji Kraków Główny – Miechów 
– Sędziszów. Rok później, po zakończeniu modernizacji linii 91 na odcinku Pod-
łęże – Tarnów, uruchomiono linię SKA3 na odcinku Kraków Główny - Tarnów. 
W grudniu 2017 r., dzięki zakończeniu budowy linii kolejowej nr 624, zdecy-
dowano o przedłużeniu linii SKA2 do Skawiny. Na linii SKA1 utrzymano cało-
dzienny 30-minutowy takt, na linii SKA3 zdecydowano się uruchamiać pociągi 
co godzinę z dodatkowymi, przyspieszonymi kursami w godzinach szczytu prze-
wozowego, tworząc łączny takt 30-minutowy. Na linii SKA2, z uwagi na dużą 
liczbę uruchamianych połączeń, dopuszczono kursy pociągów w odstępach od 20 
do 90 min., w zależności od dostępnej przepustowości na szlaku i zapotrzebowania 
na usługi przewozowe. Połączenia regionalne stanowią też pociągi dojeżdżające 
do Krakowa z innych miejscowości (Katowice, Oświęcim, Trzebinia, Wadowice, 
Zakopane itp.), jednakże zdecydowanie mniejsza liczba kursów, czy gorsze para-
metry przewozu, nie pozwalają na określenie tych relacji jako szybkich pociągów 
aglomeracyjnych, czy regionalnych.

W lipcu 2017 r. rozpoczął się remont linii kolejowych nr 133 i 91 na odcinku 
Kraków Główny Towarowy – Podłęże. Niedługo po rozpoczęciu remontu koniecz-
ne były zamknięcia torów tak, że na każdym szlaku pozostawiono czynny do ruchu 
tylko jeden tor, oprócz szlaku Kraków Zabłocie – Kraków Płaszów. Wiązało się to 
ze znaczącym ograniczeniem przepustowości. W marcu 2018 r. zdecydowano się 
na przerwy w ruchu w godzinach 09:30 – 14:30. Ponadto prace torowe na liniach 
8, 95 i 100 spowodowały dalsze ograniczenia w ofercie przewoźników. O ile część 
pociągów - poza okresem całkowitego zamknięcia linii średnicowej - może po niej 
kursować, tak niektóre z nich musiano przetrasować na linie obwodowe, z brakiem 
obsługi największego generatora potoków pasażerskich, którym jest stacja Kra-
ków Główny. Dodatkowo, dla części pociągów zabrakło dostępnej trasy, skutkiem 
czego uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.



111WPŁYW OGRANICZEŃ INFRASTRUKTURALNYCH NA RUCH KOLEJOWY W...

3. Charakterystyka sytuacji ruchowej w Krakowskim Węźle Kolejowym 

Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony schemat Krakowskiego Węzła Ko-
lejowego w stanie sprzed rozpoczęcia budowy linii kolejowej nr 624, ze względu 
na liczbę torów, podział na linie kolejowe oraz umiejscowienie punktów eksploata-
cyjnych. Krakowski Węzeł Kolejowy składa się z linii średnicowej przechodzącej 
w osi wschód – zachód (linie kolejowe nr 133 i 91) łączącej Kraków z Wrocławiem, 
Katowicami, Tarnowem, Rzeszowem i Przemyślem. W osi północ – południe po-
prowadzono linie kolejowe nr 8 i 94 zapewniające połączenie z Warszawą, Mie-
chowem, Skawiną i dalej, m.in. Kalwarią Zebrzydowską, Oświęcimiem czy Zako-
panem. Poprowadzono dodatkowo dwie krótkie linie, pozwalające na połączenie 
z podkrakowskim portem lotniczym w Balicach oraz z Wieliczką. Oprócz tego, 
zbudowane zostały dwie obwodnice towarowe (linie kolejowe nr 95 i 100) za-
pewniające możliwość bezkolizyjnego prowadzenia ruchu do niegdyś dużych stacji 
rozrządowych Kraków Prokocim Towarowy i Kraków Nowa Huta.

Rys. 1. Schemat Krakowskiego Węzła Kolejowego, stan na 09.2015 r.
Źródło: https://semaforek.kolej.org.pl [dostęp: 16.08.2018 r.]

Aktualnie Krakowski Węzeł Kolejowy przechodzi gruntowną modernizację. 
Zrewitalizowano w pełni linię kolejową nr 109 i zmodernizowano linię 118 (obu-
dowano też drugi tor, dzięki czemu w przyszłości możliwe będzie prowadzenie ru-
chu do stacji Kraków Lotnisko z wysoką częstotliwością). Dodatkowo, zbudowano 
łącznicę kolejową nr 624 Kraków Zabłocie – Kraków Bonarka, która umożliwi 
uruchomienie połączeń w kierunku Skawiny bez konieczności zmiany czoła pocią-
gu. Aktualnie toczy się modernizacja linii 133 i 91 na odcinku Jaworzno Szcza-
kowa – Kraków Główny Towarowy oraz Kraków Główny Towarowy – Podłęże. 
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Oprócz gruntownej przebudowy układu torowego i pełnej modernizacji każdej ze 
stacji, zbudowana zostanie dodatkowa para torów na odcinku Kraków Główny – 
Kraków Płaszów oraz dodatkowy tor na szlaku Kraków Płaszów – Kraków Bieża-
nów. Zakończenie remontu pozwoli na zwiększenie średniej prędkości handlowej 
i uruchomienie wielu dodatkowych połączeń. Ponadto, zakończyły się prowadzone 
równolegle remonty linii dedykowanych do ruchu towarowego.

Kursowanie pociągów w chwili obecnej jest mocno ograniczone ze względu na 
przepustowość linii kolejowej nr 91 na odcinku Kraków Główny – Podłęże. Pomi-
mo początkowych zapewnień zarówno wykonawcy, jak i zarządcy infrastruktury, 
dodatkowym utrudnieniem okazało się wprowadzanie okresowych przerw w ru-
chu na wspomnianym odcinku.

Zamknięcia torowe zostały zaplanowane tak, aby nie kolidowały ze szczytem 
porannym i popołudniowym. Podczas remontu zostały wprowadzone trasy objaz-
dowe dla pociągów osobowych linią kolejową nr 100 przez stację Kraków Olsza 
oraz linią kolejową nr 95 przez stację Kraków Batowice. Dla pociągów daleko-
bieżnych trasa objazdowa została wyznaczona tylko linią kolejową nr 95. W chwili 
obecnej obie te linie są mocno obciążone ruchem towarowym, co spowodowane 
jest:

• modernizacją linii kolejowej nr 133 (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kra-
ków Główny), gdzie na wielu odcinkach prowadzony jest ruch jednotorowy 
dwukierunkowy;

• remontem linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów - Oświęcim) oraz za-
mknięciami fragmentów szlaku spowodowanymi budową Trasy Łagiew-
nickiej oraz obwodnicy Skawiny. Obecnie obowiązuje przerwa w ruchu na 
odcinku Kraków Bonarka – Skawina w godzinach 9:30 – 14:30;

• remontem linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny) na 
odcinku Kraków Główny – Tunel i związanym z nim prowadzeniem ruchu 
jednotorowego dwukierunkowego oraz ograniczeniem dostępności torów 
stacyjnych.

4. Analiza wpływu ograniczeń infrastrukturalnych na realizację przewo-
zów na linii SKA1

Zdecydowano, że od momentu uruchomienia kolei aglomeracyjnej, kursy linii 
SKA1 wykonywane będą w takcie co 30 minut przez cały dzień. Po wydłużeniu 
połączeń do portu lotniczego w Balicach utrzymano taką samą częstotliwość od-
jazdów. Istotą sieci szybkiej kolei aglomeracyjnej jest przeniesienie części ruchu pa-
sażerskiego na trakcję kolejową. W tym celu należy zachęcić potencjalnego pasa-
żera do zmiany nawyków komunikacyjnych. Jednym z narzędzi może być obsługa 
nowoczesnym, wygodnym taborem, co poza konkurencyjnym czasem przejazdu, 
czy też czynnikami cenowymi, ma realny wpływ na wybór środka transportowego 
[1]. W związku z tym, zdecydowano się na obsługę nowymi elektrycznymi zespo-
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łami trakcyjnymi Pesa Acatus Plus, typ 40WEa (EN64). Są to 3-członowe pojazdy 
o 138 miejscach siedzących i sumarycznej liczbie 290 miejsc. Rok po uruchomie-
niu przewozów w tej relacji, zmieniła się nieco obsługa trakcyjna. Wybrane pociągi 
w dalszym ciągu obsługiwane były składami EN64, pozostałe zaś albo 4-człono-
wym zespołem trakcyjnym EN77 (Pesa Acatus II, typ 32WE, liczba miejsc siedzą-
cych 180, ogółem 350), albo 2-członowymi EN99 w trakcji podwójnej (Pesa Aca-
tus Plus, typ 41WE, liczba miejsc siedzących 184, ogółem 380). Po rozpoczęciu 
remontu linii 133 i 91, konieczne stało się odwołanie co drugiego pociągu w relacji 
Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia, nieco później także w relacji Kra-
ków Główny – Kraków Lotnisko. Liczba kursów zatem zmniejszyła się o połowę. 
Przewoźnik reagując na tak duże ograniczenie oferty przewozowej początkowo 
starał się zachęcić pasażerów kierując do obsługi nowopowstałe 4-członowe składy 
Newag Impuls EN78 (typ 31WE, liczba miejsc siedzących 200, ogółem 456), 
następnie także 5-członowe Newag Impuls EN79 (typ 45WE, liczba miejsc sie-
dzących 250, ogółem 520).

Redukcja liczby pociągów oraz przerwy w ruchy nie są jednak jedynymi bo-
lączkami przewoźnika. Dostęp do tylko jednego toru na każdym szlaku będącym 
w remoncie (w konsekwencji czego cały odcinek Kraków Lotnisko – Wieliczka Ry-
nek-Kopalnia, za wyjątkiem szlaku Kraków Zabłocie – Kraków Płaszów odbywa 
się po szlakach jednotorowych) będącego w stanie niezwykle wysokiego obłożenia 
pociągami, skutkuje koniecznością odejścia od jednolitego, cyklicznego, łatwego 
do zapamiętania taktu. Doprowadziło to do sytuacji, że odstępy czasowe pomiędzy 
kolejnymi pociągami na tej linii komunikacyjnej wahają się od 40 do nawet 90 mi-
nut. W sytuacji znacznego obciążenia linii kolejowej, opóźnienie pociągu wyższej 
kategorii handlowej przekłada się na opóźnienia wtórne pociągów regionalnych, 
spowodowane koniecznością przepuszczenia tegoż pociągu. Ponadto, należy zwró-
cić uwagę na zwiększoną awaryjność urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
związaną z pracami ziemnymi i robotami torowymi modernizowanych szlaków. 
Każdorazowe wystąpienie usterki, w zależności od jej wpływu na ruch kolejowy, 
powoduje powstawanie opóźnień od 10 do nawet 60 minut.

Na rysunku 2 przedstawiono zestawienie punktualności pociągów spółki PKP 
Intercity S.A., Koleje Małopolskie sp. z o.o. oraz Przewozy Regionalne sp. z o.o. 
na stacji Kraków Główny w rozbiciu na kwartały od początku 2016 r. do II kwar-
tału 2018 r. O ile punktualność pociągów spółek, o których mowa, miała w miarę 
stały poziom, tak rozpoczęcie inwestycji w ciągu korytarza E30 istotnie pogorszyło 
wyniki wszystkich trzech spółek. Należy je tutaj wiązać nie tylko z awaryjnością 
urządzeń sterowania, ale również ograniczeniem przepustowości spowodowanym 
zamknięciem części torów szlakowych. Opóźnienie pociągu jadącego danym szla-
kiem wpływa na powstanie opóźnień wtórnych pociągów oczekujących na wjazd 
na ten sam szlak. Taka sytuacja szczególnie wpływa na wyniki spółki Koleje Ma-
łopolskie, albowiem mając najmniejszy udział w pracy przewozowej, jednocześnie 
prawie wszystkie jej pociągi handlowe korzystają ze stacji Kraków Główny. Ana-
logicznie rozpoczęta inwestycja najmniej wpłynęła na obniżenie punktualności 
pociągów uruchamianych przez PKP Intercity S.A. z uwagi na fakt, że jedynie 
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niewielka część pociągów kursujących w obrębie całego kraju trasowana jest przez 
tę stację.

Rys. 2. Zestawienie punktualności pociągów w latach 2016-2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://utk.gov.pl/

W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją linii E30 w trzecim 
kwartale 2017 roku, można zauważyć znaczący spadek punktualności pociągów 
obsługujących stację Kraków Główny. Spadek ten związany jest nie tylko z ogra-
niczeniem przepustowości na wielu szlakach, ale także częściowo spowodowany 
gwałtownym wzrostem częstotliwości występujących usterek urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym. Na wzrost punktualności, który jest zauważalny od początku 
2018 roku, mają wpływ wprowadzane korekty rozkładów jazdy oraz bieżące mo-
nitorowanie sytuacji ruchowej na newralgicznych odcinkach Krakowskiego Węzła 
Kolejowego.

Od momentu uruchomienia linii SKA1, cyklicznie przeprowadzane są pomiary 
frekwencji pasażerskiej. Polegają one na zliczaniu pasażerów wsiadających i wysia-
dających w każdych drzwiach składu, na każdym przystanku, w każdym pociągu 
kursującym w dniu pomiarowym. Rysunek 3 przedstawia dobową liczbę pasaże-
rów podróżujących pociągami linii SKA1 w obu kierunkach pomiędzy kolejnymi 
przystankami.

Należy podkreślić fakt, że pomiary wykonane w latach 2015 – 2016 dotyczyły 
większej liczby pociągów odjeżdżających w równym takcie z wysoką punktualno-
ścią. Każde kolejne badania dowodziły coraz większego popytu na usługi przewo-
zowe. Spadek liczby oferowanych połączeń i inne czynniki związane z rozpoczę-
ciem remontu szlaków krakowskiego węzła kolejowego, skutkowały znaczącym 
obniżeniem liczby przewożonych pasażerów. Spadek liczby przewiezionych pasaże-
rów o niemal 40% załamał trend zmiany preferencji transportowych mieszkańców, 
korzystających dotychczas z transportu kolejowego. Istnieje obawa, że po zakoń-
czeniu inwestycji, zwiększeniu przepustowości oraz dostępności, punktualności, 
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a nawet liczby oferowanych połączeń, proces powrotu pasażerów do kolei zajmie 
znaczący okres czasu. Dobową liczbę przewiezionych pasażerów w rozdziale na 
kierunki jazdy i różnicę w ich liczbie pomiędzy kolejnymi pomiarami przedstawia 
tab. 1.

Rys. 3. Zestawienie dobowej frekwencji pasażerskiej na linii SKA1 w latach 2015 – 2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [4], [5], [6], Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Tabela 1. Zestawienie dobowej liczby przewiezionych pasażerów na linii SKA1 w latach 2015 – 2018

Okres pomiarów Kier. Wieliczka Kier. Kraków Ogółem Różnica względem 
poprzednich pomiarów

04.2015 1911 1997 3908 -
11.2015 3407 3360 6766 73,15%
10.2016 4943 4833 9776 44,49%
10.2018 2927 2958 5885 -39,80%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [4], [5], [6], Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Warto jednak zauważyć, że ruch podróżnych w relacji port lotniczy w Bali-
cach – Kraków – Wieliczka przejawia aglomeracyjny charakter, który dominuje 
w dni robocze i charakteryzuje się porannym szczytem komunikacyjnym w relacji 
Wieliczka – Kraków oraz popołudniowym w relacji przeciwnej. Na odcinku do i z 
lotniska ruch jest nieregularny i zależny od rozkładu lotów. Należy pamiętać, że 
w dni wolne występuje duży ruch turystyczny, przez co spadek liczby podróżnych 
jest znacznie mniej odczuwalny niż w dni robocze (tab. 2). O ile mieszkańcy aglo-
meracji mają świadomość istnienia alternatywnych sposobów komunikacji, tak 
turyści, szczególnie obcojęzyczni, wybierają kolej jako pewny, bezpieczny i szybki 
środek transportu.
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Tabela 2. Zestawienie liczby przewiezionych pasażerów w zależności od rodzaju dnia na linii SKA1

Kier. Wieliczka Kier. Kraków
Termin	pomiaru 10.2016 10.2018 Różnica 10.2016 10.2018 Różnica
Dzień	roboczy 4943 2927 -41% 4833 2958 -39%

Sobota 3324 2711 -18% 3282 2881 -12%

Niedziela 3402 2653 -22% 3347 2844 -15%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [6], Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Rys. 4. Dobowe napełnienia pociągów SKA1 w przekroju przystankowym w kierunku st. Kraków Lotnisko
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [6], Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Rys. 5. Dobowe napełnienie pociągów SKA1 w przekroju przystankowym w kierunku p.o. Wieliczka 
Rynek-Kopalnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [6], Koleje Małopolskie sp. z o.o.
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Na rysunku 4 zestawiono wykresy napełnienia dobowego wszystkich pociągów 
w relacji Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Lotnisko oraz relacji przeciwnej 
(rys. 5) dla pomiarów wykonanych w 2016 i 2018 roku w dniu roboczym. Warto 
zauważyć, że spadek liczby pasażerów na odcinku Kraków Główny – Kraków Lot-
nisko (w obu kierunkach) jest zdecydowanie niższy, niż na odcinku Kraków – Wie-
liczka. Mniejszą liczbę przewiezionych pasażerów należy uzasadnić nie tylko faktem 
ograniczenia częstotliwości kursowania, nieregularności taktu, czy też wzrostu liczby 
opóźnionych pociągów, ale również przerwą w ruchu, w związku z którą przez okres 
międzyszczytu nie istnieje możliwość przejazdu do i z Wieliczki.

5. Wnioski

Wszystkie prace torowe, zarówno inwestycyjne, jak i utrzymaniowo-naprawcze 
w rejonie Aglomeracji Krakowskiej, mają znaczący wpływ na ograniczenie kurso-
wania wszystkich pociągów pasażerskich i towarowych. Co więcej, prowadzone ro-
boty mają bezpośredni wpływ zarówno na wydłużony czas przejazdu, jak również 
na obniżenie poziomu punktualności uruchamianych pociągów. Istotny spadek 
liczby przewożonych pasażerów spowodowany tymi czynnikami nie pozwoli na 
realizację starań o zmniejszenie kongestii w stolicy aglomeracji. Brak zapewnienia 
takich aspektów jak: wysoka częstotliwość, wysoka punktualność, czy też względ-
nie wysoki poziom komfortu, spowoduje dalsze zmniejszenie liczby przewożonych 
pasażerów, nie tylko z połączeń, które zostały zawieszone, ale także z wciąż uru-
chamianych pociągów. Zakończenie modernizacji nie oznacza natychmiastowego 
powrotu pasażerów do korzystania z linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zmiana 
preferencji pasażerów z dotychczasowych zachowań jest procesem długotrwałym 
i będzie wymagać zachęcenia do korzystania z kolei poprzez odpowiednią ofertę 
przewozową.

 

Bibliografia

  [1] Nowak M.; Pashkevich A.; Koterbicki M., Jakość pasażerskich przewo-
zów kolejowych na trasie Kraków–Tarnów w opiniach pasażerów, Zeszyty 
Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komuni-
kacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 2017.

  [2] Igliński H., Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a zrównowa-
żony rozwój miast, Praca doktorska na Wydziale Gospodarki Międzyna-
rodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2009.

  [3] Wstępne studium wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) 
w Aglomeracji Krakowskiej, wersja 3, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego, Kraków 2007.



118 Nowak M., Koterbicki M., Kozioł P.

  [4] Garbacz Ł. i in., Pomiary napełnienia w pociągach Kolei Małopolskich 
na trasie Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia. Raport końcowy. 
Kraków: Zakład Transportu L-32, Politechnika Krakowska, 2015 [nie-
opublikowany].

  [5] Koterbicki M., Nowak M., Pashkevich A., Ciastoń-Ciulkin A., Pomiar 
napełnienia w pociągach Kolei Małopolskich na trasie Kraków Lotnisko/
Airport - Wieliczka Rynek-Kopalnia, Raport końcowy. Kraków: Koło 
Naukowe Logistyki TiLOG, Politechnika Krakowska, 2015 [nieopubli-
kowany].

  [6] Koterbicki M., Nowak M., Pashkevich A., Ciastoń-Ciulkin A., Pomiar 
napełnienia w pociągach Kolei Małopolskich na trasie Kraków Lotnisko/
Airport – Wieliczka Rynek-Kopalnia. Raport końcowy, Koło Naukowe 
Logistyki TiLOG, Kraków 2016 [nieopublikowany].



ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2018Nr 2(116)

INTEROPERACYJNOŚĆ KOLEI – BARIERA CZY SZANSA 
DLA KOLEI W POLSCE

Marek Pawlik
dr inż., Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275, Warszawa, tel.: +48 22 473 1070, e-mail: mpawlik@
ikolej.pl

Streszczenie. Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku w istotny sposób wpłynęło 
zarówno na aspekty prawne jak i aspekty techniczne funkcjonowania w Polsce transportu kole-
jowego. Wpływ ten najczęściej nie jest w pełni dostrzegany. Artykuł przedstawia wspomniane 
obszary prawne i techniczne w kontekście wdrażanej w Unii Europejskiej interoperacyjności kolei. 
Wskazane są zarówno zasadnicze zmiany w transporcie kolejowym, które wprowadzono w związ-
ku z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz zakres prac realizowanych dla potrzeb pełnego 
wdrożenia interoperacyjności jak i związane z nimi wyzwania. Artykuł formułuje i uzasadnia 
odpowiedź na tytułowe pytanie – czy narzucona poprzez legislację interoperacyjność kolei stanowi 
barierę czy szansę dla kolei w Polsce. 

Słowa kluczowe: transport szynowy, interoperacyjność, droga kolejowa, sterowanie ruchem, 
zasilanie trakcyjne, tabor kolejowy, eksploatacja kolei, bezpieczeństwo

1. Wprowadzenie

Wejściu Polski do Unii Europejskiej towarzyszyła bardzo poważna zmiana or-
ganizacji kolei. Jedno przedsiębiorstwo obejmujące wszystkie obszary transportu 
kolejowego zostało podzielone na szereg podmiotów gospodarczych. Do dziś wiele 
osób sądzi, że zasadniczym powodem podziału kolei na różne spółki była chęć 
wydzielenia działalności, które postrzegane były wówczas jako potencjalnie docho-
dowe oraz chęć mnożenia stanowisk menedżerskich. Tymczasem wprowadzanie 
podziału na zarządcę infrastruktury oraz przewoźników związane było z europej-
ską koncepcją funkcjonowania kolei.

Koncepcja ta, konsekwentnie wprowadzana od wielu lat, z jednej strony po-
wiązana jest ze wspólnym rynkiem i interoperacyjnością kolei a z drugiej z libe-
ralizacją rynku przewozów kolejowych i interoperacyjnością kolei. Tym samym 
stosowanie wymagań interoperacyjności (literalne przestrzeganie szczegółowych 
regulacji europejskich) bez zrozumienia europejskiej koncepcji funkcjonowania 
kolei, prowadzi niekiedy do wątpliwości co do zasadności wymuszonego prawem 
podejścia do transportu kolejowego.
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1.1. Wspólny rynek i interoperacyjność kolei

Interoperacyjność systemu kolei definiuje się jako zdolność systemu kolei do zapew-
nienia bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu pociągów o charakterystykach odpowiednich dla 
danych linii kolejowych, zależną od wszystkich warunków technicznych, prawnych i eksplo-
atacyjnych, których zachowanie zapewnia dotrzymanie zasadniczych wymagań. Definicja 
taka istniejąca w prawie europejskim [1] i powtórzona w prawie polskim [3] nie 
jest łatwa do zrozumienia mimo, że nie zawiera sformułowań, które byłyby niezro-
zumiałe. W błędzie są Ci, którzy sądzą, że interoperacyjność kolei wprowadzono 
po to, żeby zapewnić bezproblemowy przejazd pociągów przez granice pomiędzy 
państwami Unii Europejskiej. Kwestią podstawową nie jest zgodność techniczna 
rozwiązań, a wspólny rynek dla wyrobów. Można powiedzieć, że pośrednio kwe-
stią podstawową są interesy gospodarcze, a więc kwestie finansowo-ekonomicz-
ne. Kluczowe dla zrozumienia definicji są przepisy ogólne dotyczące wszystkich 
wspólnych rynków w Unii Europejskiej powiązane z jedną z czterech zasad euro-
pejskiego wspólnego rynku – swobodą przepływu towarów. 

Swobodnego przepływu towarów nie należy utożsamiać wyłącznie z brakiem 
barier celnych na wewnętrznych granicach w Unii Europejskiej. Jest to zasada 
znacznie głębiej ingerująca w rynek towarów. Zasadę tą należy rozumieć przede 
wszystkim jako wzajemną akceptację wyrobów – wyrób, objęty wspólnym ryn-
kiem, raz zbadany na zgodność ze stawianymi mu wymaganiami i po pozytywnym 
wyniku oceny dopuszczony w dowolnym państwie członkowskim Unii Europej-
skiej uznaje się za dopuszczony w skali całego europejskiego rynku. Stawianie ba-
rier w sprzedaży bądź zabudowie czy eksploatacji takiego wyrobu jest naruszeniem 
prawa europejskiego.

Wspólna akceptacja musi opierać się na wspólnych wymaganiach. Jeśli wspól-
ne wymagania byłyby bardzo szczegółowe, to co najmniej utrudniony byłby roz-
wój techniki. Tymczasem żyjemy w czasie szybkiego rozwoju techniki i koniecz-
ności sprostania globalnej konkurencji. Wspólne wymagania zgodnie z prawem 
europejskim są więc oparte na wymaganiach zasadniczych. Dla kolei zastosowanie 
ma sześć wspólnych wymagań zasadniczych – bezpieczeństwo, niezawodność i dostęp-
ność, brak negatywnego wpływu na zdrowie, brak negatywnego wpływu na środowisko oraz 
zgodność techniczna, a także dostępność kolei dla osób o ograniczonej mobilności. Z tymi 
wymaganiami z jednej strony powiązane są warunki techniczne, warunki prawne oraz 
warunki eksploatacyjne, które zostały sprecyzowane w Technicznych Specyfikacjach 
Interoperacyjności TSI [4-10], a z drugiej strony procedury takiego weryfikowa-
nia ich spełniania przez wyroby, które ma zapewnić rzeczywistą zgodność z wy-
maganiami zasadniczymi oraz wzajemne zaufanie wszystkich zaangażowanych 
stron. Procedury takie dedykowane dla transportu kolejowego, na bazie regulacji 
dotyczących wszystkich wspólnych rynków, określa dedykowana decyzja Komisji 
Europejskiej [11]. Wymagania i procedury językiem praktyków przedstawione są 
w dedykowanej polskiej publikacji [12]. Pierwsze specyfikacje TSI zostały wpro-
wadzone w roku 2002 jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Specy-
fikacje te były następnie wielokrotnie uzupełniane i poprawiane we współpracy 
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z wieloma ekspertami kolejowymi, w tym także polskimi. Ich ewolucję przedsta-
wia tabela 1. Obecnie obowiązujące specyfikacje TSI, definiujące wymagania dla 
rozwiązań technicznych podano w literaturze [4-10]. Tych specyfikacji przestrze-
gać muszą w szczególności producenci taboru, producenci wyrobów kolejowych 
oraz wykonawcy modernizacji linii kolejowych. Ich uzupełnieniem są specyfikacje 
TSI dedykowane dla zarządców infrastruktury i przewoźników niezawierające wy-
magań dla rozwiązań technicznych.

Takie postrzeganie interoperacyjności nie daje pełnego obrazu zmian, jakie 
w związku z jej wprowadzaniem następują w transporcie kolejowym. Należy jesz-
cze zwrócić uwagę na powiązania interoperacyjności kolei z liberalizacją rynku 
przewozów kolejowych.

1.2. Liberalizacja rynku przewozów kolejowych i interoperacyjność kolei

Wspomniany już podział kolei na różne podmioty gospodarcze, spowodowa-
ny był koniecznością wydzielenia z jednej strony wielu podmiotów świadczących 
usługi przewozowe, a z drugiej strony zarządcy, który będąc naturalnym mono-
polistą, ma na niedyskryminujących zasadach zapewniać dostęp do infrastruktu-
ry konkurującym ze sobą przewoźnikom. Nikogo nie dziwi, że inne podmioty 
gospodarcze zarządzają lotniskami, a inne jako przewoźnicy lotniczy, korzystając 
z lotnisk, oferują usługi transportowe. Prawo europejskie wymusiło rozdzielenie 
nie tylko zarządzania infrastrukturą i świadczenia usług przewozowych, ale tak-
że rozdzielenie, przynajmniej w zakresie rozrachunku, przewozów towarowych 
i przewozów pasażerskich. Koleje narodowe niemal zawsze wykorzystywały prze-
wozy towarowe do skrośnego współfinansowania przewozów pasażerskich. To zaś 
stanowiło jeden z czynników powodujących brak konkurencyjności kolejowych 
usług przewozowych na rynku przewozów towarowych, szczególnie w porównaniu 
do przewozów samochodami ciężarowymi.

Wydzielenie w poszczególnych krajach z narodowych kolei pojedynczych pa-
sażerskich i towarowych przewoźników kolejowych nie wprowadziło konkuren-
cji pomiędzy przewoźnikami kolejowymi. Dziś konkurencja taka w wielu krajach 
Unii Europejskiej już istnieje, ponieważ pojawiło się wielu nowych przewoźników. 
Ciągle jednak, ze względu na nadal istniejące bariery techniczne, mamy do czy-
nienia raczej z zestawem zliberalizowanych krajowych rynków przewozów kolejo-
wych, niż ze zliberalizowanym rynkiem europejskim.

Konkurencję międzygałęziową z innymi rodzajami transportu kolej ma szansę 
zacząć wygrywać dopiero wówczas, gdy skala wdrożenia interoperacyjności kolei 
pozwoli na oferowanie przewozów przez wielu przewoźników kolejowych na ska-
lę europejską. W transporcie drogowym bariery celne zlikwidowano, a bariery 
techniczne w infrastrukturze niemal nie istnieją. W transporcie kolejowym barier 
celnych na wewnętrznych granicach nie ma, ale kolej w różnych krajach, w różny 
sposób i na różnym poziomie zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność i dostępność, brak 
negatywnego wpływu na zdrowie, brak negatywnego wpływu na środowisko oraz zgod-
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ność techniczną, a także dostępność kolei dla osób o ograniczonej mobilności. Wyzwaniem 
nie jest pokonywanie granic pomiędzy poszczególnymi krajami, ale zapewnienie 
zdolności systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu pociągów o cha-
rakterystykach odpowiednich dla danych linii kolejowych na skalę europejskiej sieci ko-
lejowej.

Przywrócenie konkurencyjności kolei jako rodzaju transportu i pełne korzy-
stanie z jej walorów środowiskowych nie jest możliwe bez zapewnienia interope-
racyjności infrastruktury oraz taboru. W skali europejskiej szczególnie istotne są 
w tym względzie linie i tabor wykorzystywane do przewozów towarowych. Kole-
jowi przewoźnicy towarowi coraz częściej oferują usługę trakcyjną przemieszcza-
jąc wagony należące do różnych właścicieli. Konkurencyjność wymaga oferowania 
nie tylko przewozów całopociągowych, ale także świadczenia usług logistycznych, 
opartych na pociągach zdawczych i pociągach zbiorczych oraz różnego rodzaju 
centrach logistycznych. Natomiast przełączanie wagonów między pociągami w ra-
mach codziennego świadczenia usług wymaga zapewnienia nie tylko ich interope-
racyjności z infrastrukturą, ale także ich wzajemnej interoperacyjności. Konieczna 
jest zarówno ich zgodność techniczna, jak i na przykład zgodność charakterystyk 
w zakresie bezpieczeństwa czy niezawodności.

2. Interoperacyjna droga kolejowa – bariera czy szansa dla kolei w Polsce

Wymagania i procedury weryfikacji spełniania wymagań dla linii i stacji kolejo-
wych współtworzących szeroko rozumianą infrastrukturę zdefiniowano osobno dla 
drogi kolejowej oraz stacji i dworców kolejowych, osobno dla sterowania ruchem 
kolejowym i osobno dla zasilania trakcyjnego. Te trzy obszary rozwiązań technicz-
nych określono jako podsystemy strukturalne współtworzące infrastrukturę.

Wykonawcy, a także wielu pracowników zarządcy infrastruktury zaangażowani 
w modernizacje linii kolejowych muszą przestrzegać wymagań dedykowanej spe-
cyfikacji TSI [4] określanej jako TSI INF. Specyfikacja ta w odniesieniu do torów 
zawiera wymagania, które wydają się w pełni zbieżne z wcześniej stosowanymi 
wymaganiami krajowymi. Nie jest to jednakże zbieżność stuprocentowa. Dodat-
kowo prawnie wymagane jest także stosowanie dwóch innych specyfikacji TSI – 
specyfikacji TSI PRM [5] oraz specyfikacji TSI SRT [8]. Te specyfikacje w praktyce 
nie mają odpowiedników we wcześniejszych polskich regulacjach krajowych. Pra-
ce nadal są niekiedy realizowane zgodnie z wcześniejszymi przyzwyczajeniami, co 
prowadzi do poważnych kłopotów przy zamykaniu projektów modernizacyjnych, 
szczególnie bolesnych wówczas, gdy są to projekty współfinansowane z środków 
Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach uwzględniane są same wymagania, 
ale nie uwzględniane są procedury weryfikowania ich spełnienia. Tymczasem nie 
mogą one być potwierdzone wyłącznie przez komisje kolejowe. Konieczne jest 
angażowanie akredytowanych jednostek, których kompetencje zostały formalnie 
potwierdzone i zgłoszone Komisji Europejskiej – tzw. jednostek notyfikowanych.
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Dobrym przykładem wyzwania technicznego są wymagania dotyczące odle-
głości pomiędzy stopniami taboru a krawędzią peronu. Wymagają one dużej sta-
ranności w zakresie zarówno projektowania, jak i wykonania torów i peronów, 
w szczególności z uwzględnieniem przebiegu toru w planie i profilu. Dodatkowo 
wprowadzane w tym zakresie zmiany muszą być rozpatrywane w kontekście wyko-
rzystywanego taboru pasażerskiego oraz w kontekście jego obiegów. W odniesie-
niu do takich uwarunkowań konieczne jest także podejmowanie decyzji dotyczą-
cych podnośników oraz platform umożliwiających dostęp do taboru na przykład 
pasażerom na wózkach inwalidzkich. Obecne ciągle, chociaż powoli odchodzące 
w przeszłość, przeświadczenie, że w Polsce osoby na wózkach nie korzystają z kolei 
stoi w sprzeczności z formalno-prawnymi wymaganiami, a także taki pasażer musi 
mieć zapewnioną możliwość dostania się na peron, dostania się do pociągu oraz 
wydostania się z pociągu i opuszczenia stacji.

Prawo europejskie dla potrzeb wspólnego rynku definiuje wyroby, które okre-
śla jako składniki interoperacyjności. W odniesieniu do torów są to szyny, podkła-
dy i przytwierdzenia. Dalsze takie wyroby zdefiniowane są w szczególności w od-
niesieniu do dostępności kolei na osób o ograniczonej mobilności. W Polsce nadal 
mamy problem z akceptacją interoperacyjnych podkładów. Zarządca infrastruk-
tury może wymagać, aby miały one większą niż minimalna wymagana prawem 
europejskim trwałość, ale definiowanie przez zarządcę wewnętrznej konstrukcji 
zbrojenia podkładów jest co najmniej dyskusyjne w kontekście wspólnego rynku. 
Jeszcze większym wyzwaniem są przytwierdzenia. Historycznie w Polsce dopusz-
czane były aprobatami poszczególne elementy przytwierdzeń. Obecnie zgodnie 
z prawem europejskim oceniony na zgodność ze wspólnymi europejskimi wyma-
ganiami musi być cały węzeł przytwierdzenia. W Polsce nadal niekiedy zabudowy-
wane są zestawy elementów, które nie przeszły pozytywnie badań.

Ilość inwestycji realizowanych ze środków europejskich jest olbrzymia. Wystar-
czy przywołać ogólną kwotę przeznaczoną na inwestycje infrastrukturalne na kolei 
liczoną w dziesiątkach miliardów złotych. Nieprzestrzeganie wymagań, podobnie 
jak brak dbałości o właściwe formalno-prawnie potwierdzanie ich spełniania, pro-
wadzić będzie bez żadnej wątpliwości do korekt współfinansowania europejskiego. 
Nie można jednakże uznać tego za barierę, bo w Polsce mamy wystarczające zaso-
by formalnie umocowane do realizowania europejskich procedur weryfikacyjnych. 
Skokowa zmiana infrastruktury kolei, w tym zmiana w kierunku wspólnego rynku 
oraz likwidacji w skali sieci barier technicznych w liberalizacji przewozów to duża 
szansa. Szansa, którą bezwzględnie należy wykorzystać.

Duża ilość inwestycji oraz kontraktowe wymagania w zakresie dostarczania 
materiałów na plac budowy w pierwszych miesiącach po zawarciu kontraktu pro-
wadzą do skokowych zmian popytu na wyroby, w tym składniki interoperacyj-
ności. Istniejący w prawie europejskim zakaz ograniczania sprzedaży, zabudowy 
i eksploatacji wyrobów dopuszczonych do wspólnego rynku, to bezpośrednia szan-
sa dla zapewnienia ciągłości realizacji prac modernizacyjnych, mimo dostrzeżone-
go już występującego w skali kraju niezrównoważenia popytu i podaży. Należy 
przy tym zaznaczyć, że z zapisów takich korzystać muszą także polscy producenci. 
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Obecnie wydaje się, że wielu producentów chciałoby wyjść na wspólny rynek, ale 
trzymać rynek krajowy jako własny oraz że podejście takie jest bliskie wielu pra-
cownikom zarządców infrastruktury.

3. Interoperacyjne sterowanie ruchem – bariera czy szansa dla kolei 
w Polsce

Na wszystkich stacjach kolejowych stosowane są urządzenia i procedury gwa-
rantujące bezpieczne ustawianie dróg przebiegu dla pociągów. Na szlakach kole-
jowych zarządza się następstwem pociągów. Wykorzystywane w tym względzie 
rozwiązania techniczne z punktu widzenia prawa, dzieli się na cztery podobszary: 
łączność głosowa, bezpieczna kontrola jazdy pociągu, radiowa transmisja danych 
oraz klasyczne systemy sterowania ruchem (nastawnice, blokady, etc.). Pierwsze 
trzy w odniesieniu do rozwiązań klasy A zdefiniowane są w prawie europejskim 
w specyfikacji TSI CCS [10]. Specyfikacja ta dotyczy także klasycznych systemów 
ponieważ definiuje wymagania w zakresie kontroli niezajętości odcinków izolowa-
nych i odstępów blokowych. Jednocześnie, ze względu na konieczność zachowania 
spójności technicznej urządzeń instalowanych w torach z urządzeniami instalowa-
nymi na pojazdach ta sama TSI CCS definiuje wymagania dla wyposażania taboru 
trakcyjnego.

3.1. Interoperacyjna łączność głosowa

W Polsce niemal wyłącznie do łączności głosowej, w szczególności dla za-
pewnienia połączeń między maszynistami i dyżurnymi ruchu, wykorzystuje się 
system analogowy wprowadzony około 40 lat temu. Prawo europejskie wymaga, 
aby dla potrzeb interoperacyjności głosowe systemy łączności klasy B (stare sys-
temy narodowe) zastępować systemem klasy A – europejskim zunifikowanym 
systemem GSM-R. System ten musi być wdrożony zarówno w infrastrukturze 
jak i w taborze. Nie jest możliwe ze względów technicznych oraz ze wzglę-
dów ruchowych jednoczesne wykorzystywanie do prowadzenia ruchu polskiego 
systemu rozgłoszeniowego i cyfrowego systemu GSM-R, zapewniającego różne 
typy połączeń – punkt-punkt, punkt-wielopunkt, połączenia grupowe, wywoła-
nia numerami pociągów, wywołania zależne od lokalizacji, czy wielopoziomowe 
określanie priorytetów połączeń. Przełączenie łączności z systemu klasy B na 
system klasy A zamyka infrastrukturę dla pociągów niewyposażonych w intero-
peracyjną łączność głosową. Obecnie mamy około dwa tysiące kilometrów linii 
kolejowych wyposażonych w system GSM-R, który nie jest wykorzystywany 
mimo wydania przez Urząd Transportu Kolejowego zezwoleń na przekazanie do 
eksploatacji.

System analogowy obejmuje funkcję Radiostop, służącą do obszarowego au-
tomatycznego wdrażania hamowania. Od maszynistów wymaga się ręcznego 
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przejścia na dedykowany kanał ratunkowy, na którym podawana jest informacja 
o przyczynach użycia Radiostop. System GSM-R obejmuje funkcję REC, służącą 
do przekazania alarmu do pojazdów znajdujących się w określonym obszarze, ale 
nie wdraża ich hamowania w sposób automatyczny. Jednocześnie REC jest połą-
czeniem grupowym o najwyższym priorytecie. Wszyscy maszyniści w dotknię-
tym obszarze są automatycznie włączeni do połączenia grupowego, w ramach 
którego podawana jest informacja o przyczynach użycia REC. Technicznie moż-
liwe jest automatyczne wdrażanie hamowania po wyłączeniu radia analogowego 
oraz bez niedozwolonej ingerencji w system GSM-R, którego radio pokładowe 
jest wyrobem na europejskim wspólnym rynku. Wymaga to jednakże podjęcia 
stosownych działań, na realizację których w skali polskiej sieci kolejowej oraz 
kolejowego parku taboru potrzeba w Polsce około trzech lat.

Zmiana rodzaju łączności ze względu na diametralnie różną charakterystykę 
systemów wymaga także działań komplementarnych, nie związanych bezpo-
średnio z zabudową nowych rozwiązań technicznych – zmiany przepisów pro-
wadzenia ruchu, szkoleń personelu, określenia szczegółowych procedur przywra-
cania łączności w sytuacjach awarii. Zmiana łączności na sieci zarządcy tworzy 
dodatkowo wyzwania w zakresie łączności na stacjach postojowych, na boczni-
cach kolejowych, w obszarze terminali logistycznych. Konieczne jest także zde-
finiowanie na nowo zasad łączności z nie kolejowymi służbami ratunkowymi 
w przypadkach poważnych wypadków kolejowych.

3.2. Interoperacyjna bezpieczna kontrola jazdy

Podczas modernizacji linii kolejowych, a także przy zakupie taboru zastoso-
wanie mają wymagania dotyczące zabudowy systemu bezpiecznej kontroli jazdy 
klasy A – Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS. Obecnie wyko-
rzystywany w Polsce system klasy B – system Samoczynnego Hamowania Pocią-
gu SHP jest systemem o bardzo ograniczonej funkcjonalności. Zmiana SHP na 
ETCS to zastąpienie taczki samochodem dostawczym. System ETCS wprowadza 
na polskie tory rzeczywiste wsparcie prowadzenia pociągów. Nie jest to jednak 
system, który zastępowałby maszynistów.

Wyzwaniem jest koordynacja wyposażania infrastruktury i taboru, który z tej 
infrastruktury korzysta – w praktyce niemal nie mamy linii kolejowych, po któ-
rych jeździłyby wyłącznie nowe, a więc wyposażone pojazdy. Barierą jest wysoki 
koszt systemu. Jest on jednakże dla modernizowanych linii i nowego taboru 
w większości pokrywany przez środki europejskie. Wysokim kosztom należy jed-
nocześnie przeciwstawić skokową zmianę w zakresie komfortu pracy maszynisty 
oraz bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

Zastąpienie kilkudziesięciu systemów klasy B stosowanych w różnych kra-
jach Unii Europejskiej jednym systemem klasy A, to likwidacja barier w szcze-
gólności w odniesieniu do liberalizacji przewozów. Jednocześnie stosowane roz-
wiązania to w znacznej mierze wyroby na wspólnym europejskim rynku. Skala 
wdrożenia w Polsce będzie jednakże około trzy razy mniejsza jak obecna skala 
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wdrożenia systemu SHP. Pojazdy z ETCS są przygotowywane do jazd po liniach 
bez ETCS, także z wykorzystaniem infrastruktury SHP z zachowaniem pozio-
mu bezpieczeństwa zapewnianego przez SHP. Pojazdy niewyposażone w ETCS 
mogą wjeżdżać na linie z ETCS, ale nie korzystają wówczas z funkcji bezpiecznej 
kontroli jazdy.

Wprowadzanie ETCS wiąże się ze zmianami w przepisach ruchowych. Ko-
nieczne jest jasne stwierdzenie, czy ważniejszy jest sygnał na sygnalizatorze przy-
torowym, czy na pulpicie maszynisty. Już podjęta w tym względzie decyzja bu-
dzi wątpliwości części maszynistów. System ETCS automatycznie dostosowuje 
się do przepisów ruchowych dzięki wykorzystaniu tak zwanych zmiennych naro-
dowych. W Polsce przepisy mamy jedne, ale zmienne narodowe na poszczegól-
nych liniach, na których wdrażano ETCS różnią się. Wdrożenia w taborze różnią 
się także polskimi nazwami trybów pracy urządzeń pokładowych. Podstawowe 
tryby, jak jazda pociągowa, czy jazda manewrowa, nie stanowią problemu, ale 
w systemie ETCS mamy kilkanaście trybów pracy i część z nich stanowi wyzwa-
nie, bo nie ma odpowiedników w polskich przepisach ruchowych. 

Nowy, nowoczesny, technicznie zaawansowany system bezpiecznej kontroli 
jazdy to skok technologiczny, który wymaga wielu komplementarnych działań 
nietechnicznych. Czy system ETCS jest barierą, czy może barierą są przyzwycza-
jenia i przepisy stosowane dla potrzeb ruchu kolejowego. Pierwsze wyposażone 
linie i jednostki trakcyjne pokazują, że korzystanie z systemu jest poważnym 
wyzwaniem. Jest też szansą na pokonanie bariery, bo system SHP należy do 
klasy systemów, która już dwukrotnie została w większości krajów zastąpiona 
urządzeniami bardziej zaawansowanymi, należącymi do wyższych klas systemów 
bezpiecznej kontroli jazdy. 

3.3. Interoperacyjna radiowa transmisja danych

Infrastruktura i pojazdy w bardziej zaawansowanych wdrożeniach – na li-
niach o większym natężeniu ruchu, posiadających zcentralizowane urządzenia 
sterowania – wyposażane są odpowiednio w Radiowe Centra Sterowania RBC 
oraz modemy pokładowe dedykowane do wymiany danych dla potrzeb bezpiecz-
nej kontroli jazdy EDOR. Przekazywanie przez RBC drogą radiową elektronicz-
nych zezwoleń na jazdę oraz raportowanie przez pojazdy ich wykorzystywania 
jest zdefiniowane do pojedynczych bitów. Zmienne, pakiety, telegramy, kodo-
wania, a nawet fizyczna reprezentacja zer i jedynek w cyfrowych komunikatach 
ETCS przekazywanych poprzez GSM-R są ściśle zdefiniowane. Zaimplemento-
wane zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami są jednakże wyzwaniem dla pol-
skich użytkowników. Obecnie bardzo często system nie jest wykorzystywany, bo 
uprawnieni użytkownicy są traktowani jak cyberprzestępcy. To bariera, którą 
jako użytkownicy musimy pokonać, ale która musi pozostać jako zabezpieczenie 
przed nieuprawnioną ingerencją w sterowanie ruchem kolejowym.
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3.4. Nastawnice stacyjne, sygnalizacja przytorowa a sygnalizacja pokładowa 

Od maszynistów wymaga się nie tylko znajomości taboru, ale także znajomości 
przepisów ruchowych, a nawet znajomości szlaku. Wdrożenie bezpiecznej kontroli 
jazdy klasy A zapewnia prezentowanie na pulpicie maszynisty zezwoleń na jaz-
dę w zunifikowanej formie. W obszarze planowania pokazywane są ograniczenia 
prędkości, punkty charakterystyczne, polecenia powiązane z konkretnymi lokali-
zacjami oraz komunikaty, w tym komunikaty wymagające potwierdzenia od ma-
szynisty. W obszarze prędkościomierza kolorami wstęgi dookoła prędkościomierza 
i kolorem strzałki prędkościomierza pokazywane są krzywe dynamiczne, uwzględ-
niające charakterystykę danego pociągu. Nikt obecnie nie rezygnuje z wymagania 
znajomości trasy czy przepisów ruchowych, ale maszyniści, w szczególności poru-
szający się po infrastrukturze w różnych krajach zyskują precyzyjną, jasną i wiary-
godną informację. Dane wyświetlane na pulpicie są znacznie bardziej szczegółowe 
jak informacje przekazywane za pośrednictwem obrazów sygnałowych na sygnali-
zatorach świetlnych i do tego są zunifikowane. Ewentualna unifikacja obrazów sy-
gnałowych na skalę europejską nie jest możliwa, bo w okresie przejściowym, przy 
istniejącej skali ruchu pojawiłyby się nieakceptowalne ryzyka dla bezpieczeństwa, 
ale wdrożenie ETCS pokazuje, że taka unifikacja dla likwidacji barier wcale nie jest 
potrzebna. Mamy więc szansę, chociaż nie bez wyzwań, zunifikować sterowanie, 
pozostawiając obrazy sygnałowe i powiązane z nimi nastawnice, blokady oraz sys-
temy zabezpieczenia przejazdów kolejowych.

4. Interoperacyjne zasilanie trakcyjne – bariera czy szansa dla kolei 
w Polsce

Linie z dużym ruchem są zelektryfikowane, a zatem są bardziej przyjazne dla 
środowiska. Zwykle modernizując linie modernizujemy sieci trakcyjne ale nie do-
tykamy zasilania sieci. Jest to działanie naturalne w polskich warunkach ponieważ 
sieci trakcyjne w przeciwieństwie do podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych na-
leżą do zarządcy linii kolejowych. Tymczasem zarówno sieć jak i jej zasilanie muszą 
spełniać wymagania określone w dedykowanej specyfikacji TSI – w specyfikacji 
TSI ENE [6].

4.1. Sieci trakcyjne i sieci powrotne

Zasilanie elektrycznych pojazdów trakcyjnych wymaga zamknięcia obwodu 
elektrycznego. Sieć górna to sieć interoperacyjna. Poszczególne typy sieci to wyro-
by na europejskim wspólnym rynku. Taka sieć współpracuje dynamicznie z panto-
grafem. Stawiane są wymagania mechaniczne, elektryczne, materiałowe, a także 
wymagania w zakresie dynamiki współpracy sieć-pantograf. Dostępne są cztery 
systemy zasilania. Dziś korzystamy z jednego, ale spodziewamy się, że niedłu-
go korzystać będziemy z dwóch systemów zasilania trakcyjnego. Wymagania dla 



129INTEROPERACYJNOŚĆ KOLEI - BARIERA CZY SZANSA DLA KOLEI W POLSCE

przejść pomiędzy różnymi systemami także są zdefiniowane. Wiele ze stosowa-
nych w Polsce rozwiązań jest z tymi wymaganiami spójna, ale ich weryfikowanie 
na poszczególnych odcinkach linii nie zawsze jest prowadzone, a czasem prowa-
dzone jest w niepełnym zakresie – z wyłączeniem wymaganej prawem europej-
skim weryfikacji dynamicznej współpracy pantografu z siecią.

Sieć trakcyjna dolna – sieć powrotna nie współpracuje bezpośrednio z tabo-
rem. To połączenie od szyn do podstacji. Musi jednakże być odpowiednio zwy-
miarowana. Stosowna weryfikacja prowadzona jest zgodnie z prawem krajowym. 
Zamknięcie obwodu elektrycznego skutecznie zapewnia zasilanie pojazdów tylko 
jeśli zapewnione jest odpowiednie zasilanie obwodu. Tymczasem większość projek-
tów nie obejmuje modernizacji systemu zasilania sieci trakcyjnej.

4.2. Systemy zasilania sieci trakcyjnych

Nieujmowanie systemów zasilania sieci trakcyjnych w projektach moderni-
zacji linii kolejowych jest niekiedy wskazywane jako bariera. Stawiana jest teza, 
że nie jest możliwe zamykanie projektów modernizacyjnych w zakresie zasilania. 
Nie jest to stwierdzenie prawdziwe. Osiągnięcie interoperacyjności w zakresie za-
silania trakcyjnego wymaga zapewnienia parametrów technicznych systemu zasi-
lania właściwych dla potrzeb przewidywanego ruchu kolejowego. Bezwzględnie 
wymagana jest właściwa koordynacja zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz 
właściwe zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Zdefiniowane są różne parametry 
elektryczne, jak na przykład minimalne napięcie dla każdego z czterech systemów 
zasilania. Wymagane jest także, aby możliwa była eksploatacja pociągów przy za-
stosowaniu mocy poniżej 2 MW bez ograniczenia mocy lub prądu.

Wymagania te w większości przypadków można spełnić nie ingerując w syste-
my zasilania sieci trakcyjnej. Kluczem jest określenie charakterystyk elektrycznych 
pojazdów trakcyjnych oraz ograniczeń dla przyszłego rozkładu jazdy, czyli pośred-
nio dla ilości pojazdów jednocześnie pobierających zasilanie z tego samego źródła. 
Wymagane przez prawo symulacje pracy układu zasilania pozwalają na określenie 
ograniczeń w odniesieniu do przyszłego ruchu kolejowego zamiast określania cha-
rakterystyki i przebudowy systemu zasilania sieci trakcyjnej pod założone przy-
szłe obciążenie. Jest to pewna bariera, ponieważ symulacje takie są symulacjami 
złożonymi. Niemniej dają one szansę na jasne określenie ograniczeń i przekazanie 
ich wielu konkurującym ze sobą przewoźnikom, dysponującym różnym taborem 
poprzez umieszczenie stosownej informacji w rejestrze infrastruktury. 

5. Interoperacyjny tabor kolejowy – bariera czy szansa dla kolei w Polsce

Wymagania europejskie dla taboru są bardzo szczegółowe. Tabor ma swobod-
nie poruszać się po liniach kolejowych takich kategorii dla jakich jest przeznaczony 
niezależnie od kraju. Stosowne specyfikacje TSI – główne TSI LOC&PAS [7] oraz 
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TSI WAG [9] uzupełniają wymagania TSI PRM [5] oraz TSI SRT [8], a także wy-
magania dotyczące hałasu kolejowego. Rodzaje taboru, dla którego zastosowanie 
mają wymagania europejskie przedstawione są w tabeli 2. poniżej. 

Tabela 2. Rodzaje taboru kolejowego do którego zastosowanie mają wymagania europejskie dla intero-
peracyjnego taboru kolejowego

Szczegółowe wymagania dla interoperacyjnego taboru w powiązaniu z wydzie-
leniem w prawie europejskim wymagań oraz zasad funkcjonowania dla podmio-
tów odpowiedzialnych za utrzymanie taboru, a także lawinowym wzrostem ilości 
przewoźników kolejowych w tym przewoźników nieposiadających rodowodu kole-
jowego prowadzą wprost do pytania o zasadność budowania szczegółowych kom-
petencji taborowych u wszystkich przewoźników kolejowych. Świadczenie usług 
przewozowych autobusami nie wymaga posiadania własnych warsztatów naprawy 
autobusów. Nie oznacza to, że podmiot realizujący takie usługi dla dużej aglome-
racji nie może mieć własnego zaplecza technicznego, ale nie musi.

Na przestrzeni ostatnich lat w istotny sposób wraz ze zmianą wymagań dla 
taboru, zmienia się organizacja jego utrzymania. Poszczególni przewoźnicy de-
cydują o zachowaniu, względnie budowaniu własnych kompetencji w odniesie-
niu do ilości taboru, ilości typów taboru, poziomów utrzymania oraz warunków 
ekonomicznych i finansowych. Wzrasta ilość taboru, którego właścicielami nie są 
przewoźnicy kolejowi. Dotyczy to zarówno przemysłu w odniesieniu na przykład 
do specjalizowanych wagonów towarowych jak i firm spedycyjnych i operatorów 
logistycznych, jak i taboru pasażerskiego, który coraz częściej pozostaje własnością 
samorządu. Wyraźnie zwiększa się także leasing pojazdów kolejowych. Przy czym 
w leasing angażują się z jednej strony producenci taboru posiadający własne zasoby 
naprawcze, a z drugiej instytucje finansowe nieposiadające takich zasobów.

Barierą staje się zapewnienie ruchu pociągów o charakterystykach odpowiednich dla 
danych linii kolejowych. Za zgodność taboru z infrastrukturą odpowiadają przewoź-
nicy. Aby jednak mogli wziąć tą odpowiedzialność muszą mieć udostępnione dane 
o infrastrukturze. Dane te udostępniane są w zunifikowany - na poziomie europej-
skim – sposób, poprzez rejestr infrastruktury RINF. Zarządcy nie są zobowiązani 
prawnie do weryfikowania takiej zgodności, ale także mają zapewniony dostęp do 
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danych koniecznych dla takiej weryfikacji. Stosowne dane są od kilku lat wpro-
wadzane sukcesywnie do europejskiego rejestru typów taboru ERATV. Uczestnicy 
rynku przewozów kolejowych – przewoźnicy, ale także zarządcy infrastruktury 
muszą zbudować nowe kompetencje. Dostępne bazy RINF oraz ERATV są wy-
korzystywane w bardzo ograniczonym zakresie, a stanowią szansę na dalszą libe-
ralizację i rozwój przewozów kolejowych na skalę europejską. Bazy te dostępne są 
elektronicznie z poziomu stron www Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

6. Wpływ interoperacyjności kolei na jej eksploatację i bezpieczeństwo

Na naszych oczach w istotny sposób zmienia się transport kolejowy. W pew-
nych obszarach zmiany w taborze wyprzedzają infrastrukturę. Przykładowo nowy 
tabor wyposażony w ETCS kupowany jest przez przewoźników, którzy obecnie nie 
realizują przewozów na liniach wyposażonych w ETCS. W innych obszarach zmia-
ny w infrastrukturze wyprzedzają tabor. Mamy około dwa tysiące kilometrów linii 
wyposażonych w GSM-R ale jeździ po nich tabor, który nie jest wyposażony. Zapew-
nienie technicznej komplementarności rozwiązań interoperacyjnych to tylko część 
wyzwania. Konieczne jest doprecyzowanie wszelkich szczegółów eksploatacyjnych 
oraz zbudowanie kompetencji personelu. Widoczna jest obawa przede wszystkim 
przed nowymi rozwiązaniami, wpływającymi na prowadzenie ruchu kolejowego, ale 
kolej interoperacyjna będzie już całkiem innym systemem transportowym.

Konieczne jest także zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno podczas okresu 
przejściowego, którego czas w skali sieci należy liczyć w latach, jak i po transfor-
macji. Kwestie bezpieczeństwa uznano za na tyle istotne w kontekście eksploata-
cji, że osobnym europejskim aktem prawnym zdefiniowano wymagania w zakresie 
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kolei. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa 
kolei [2] uznaje, że koleje w poszczególnych państwach, w czasie gdy była przyj-
mowana, były bezpieczne, ale jednocześnie dostrzega ryzyka dla bezpieczeństwa 
wynikające zarówno z liberalizacji – z wielości przewoźników na wspólnej infra-
strukturze, jak i z krokowego wprowadzania zmian – z okresu transformacji. Po-
szczególne zmiany, w tym modernizacje linii oraz taboru podlegają dedykowa-
nym analizom. Producenci urządzeń, wykonawcy modernizacji, a nawet zarządcy 
i przewoźnicy opracowują zgodnie z tą dyrektywą analizy znaczenia poszczegól-
nych zmian oraz raporty z oceny i wyceny ryzyka. Tam gdzie zmiany są znaczące, 
akredytowane jednostki inspekcyjne w oparciu o takie analizy opracowują raporty 
z oceny bezpieczeństwa.

7. Podsumowanie

Interoperacyjność kolei to bariera czy szansa – na pewno szansa, ale też wyzwa-
nie. Wiele już zrobiono. Bardzo wiele się dzieje. W większości przypadków wyma-
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gania interoperacyjności są stosowane, ale weryfikacja nie zawsze jest realizowana. 
Pilnowanie na bieżąco uwzględniania technicznych i proceduralnych wymagań 
interoperacyjności to gwarancja sukcesu późniejszych rozliczeń oraz gwarancja 
rzeczywistej spójności rozwiązań współtworzących kolej pod względem zapewnie-
nia bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu pociągów o charakterystykach odpowiednich dla 
danych linii kolejowych na skalę europejskiej sieci kolejowej poprzez uwzględnianie 
i weryfikowanie bezpieczeństwa, niezawodności i dostępności, braku negatywnego wpływu 
na zdrowie, braku negatywnego wpływu na środowisko oraz zgodności technicznej, a także 
dostępności kolei dla osób o ograniczonej mobilności.
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streszczenie. Wśród obowiązków nałożonych przez Komisję Europejską na zarządców in-
frastruktury modernizujących linii kolejowych jest zapewnienie zgodności z przepisami europej-
skimi w kwestii interoperacyjności. W podsystemie „Energia” takim aktem jest rozporządzenie 
Nr 1301/2014, przewidujące certyfikację m.in. układu zasilania, jak i sieci trakcyjnej, przy 
braku możliwości podziału podsystemu. Ze względu na swoją odrębność od innych wymagań praw-
nych, jak również niejasność używanych pojęć, precyzyjne wyznaczenie granic oceny nastręcza wielu 
trudności uczestnikom procesu inwestycyjnego. Sytuacji nie poprawia fakt podziału właścicielskie-
go podsystemu w Polsce na część zasilania oraz sieci trakcyjnej należące do różnych podmiotów. 
Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (AKUE) w opinii technicznej przedstawiła doprecyzowujące 
stanowisko w kwestii zakresu weryfikacji inwestycji. W artykule zostanie zaprezentowana jego 
analiza i komentarz autora w odniesieniu do warunków polskich. Wskazane zostaną również 
skutki zastosowania podejścia AKUE w odniesieniu do inwestycji w podsystemie „Energia” doty-
czących jedynie jego fragmentu.

słowa kluczowe: interoperacyjność; podsystem „Energia”; weryfikacja WE

1. wprowadzenie

Interoperacyjność systemu kolei to wciąż stosunkowo nowe w Polsce zagadnie-
nie. Wiąże się ono z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zgodnie z pkt 2 
preambuły Dyrektywy 2008/57/WE [1], cel jaki przyświecał Komisji Europejskiej 
we wprowadzeniu tego zagadnienia to umożliwienie obywatelom Unii, podmio-
tom gospodarczym oraz władzom regionalnym i lokalnym pełnego uczestnictwa 
w korzyściach wynikających z ustanowienia obszaru bez granic wewnętrznych. 
Żeby to osiągnąć, podzielono system kolei na części – podsystemy funkcjonalne 
i strukturalne. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym [4] wy-
różnia się następujące podsystemy:

1. strukturalne
a) infrastruktura,
b) energia,
c) sterowanie – urządzenia przytorowe,
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d) sterowanie – urządzenia pokładowe,
e) tabor;

2. funkcjonalne:
a) ruch kolejowy,
b) utrzymanie,
c) aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich i dla przewozów to-

warowych.
Następnie zaś dla każdego z podsystemów ustanowiono Techniczne Specyfika-

cje Interoperacyjności (dalej: TSI), określające stawiane im wymagania techniczne. 
Spełnienie TSI jest co do zasady obowiązkowe przy budowie nowych linii, oraz 
modernizacji lub odnowieniu już istniejących, zgodnie z art. 5 ust. 2 Dyrektywy 
2008/57/WE: Podsystemy muszą stosować się do TSI obowiązujących w chwili dopuszcze-
nia ich do eksploatacji, ich modernizacji lub odnowienia, zgodnie z niniejszą dyrektywą; 
zgodność ta będzie stale utrzymywana w okresie działania każdego z podsystemów.

Przepisy dyrektywy 2008/57/WE zostały implementowane do prawa polskiego 
poprzez zawarcie ich w ustawie o transporcie kolejowym (w szczególności rozdział 
4a) oraz w rozporządzeniu Ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie inte-
roperacyjności systemu kolei [4], zaś TSI, jako rozporządzenia europejskie (obec-
nie) są bezpośrednio stosowane i nie wymagają ich implementacji. Jednocześnie, 
wymagania prawne w zakresie interoperacyjności opisane są nieostrymi pojęciami, 
co powoduje dylematy i wątpliwości w jego stosowaniu.

Jednym z takich problemów jest temat certyfikacji inwestycji w istniejącym 
podsystemie „Energia”. Obecnie obowiązuje TSI ENE [2]. Wymagania dla pod-
systemu „Energia”, określone są również w TSI SRT [3], które z uwagi na swoją 
specyfikę wymagań dla tuneli kolejowych, pozostaje poza tematem niniejszego 
artykułu. Zgodnie z pkt 2.1. TSI ENE, podsystem „Energia” obejmuje:

a) podstacje: podłączone po stronie pierwotnej do sieci wysokiego napięcia 
i umożliwiające transformację lub przekształcenie wysokiego napięcia na 
napięcie, które jest odpowiednie dla pociągów. Strona wtórna podstacji po-
łączona jest z systemem sieci trakcyjnej kolei;

b) kabiny sekcyjne: wyposażenie elektryczne rozmieszczone między podstacja-
mi w celu zasilenia i równoległego połączenia sieci trakcyjnej oraz zapewnie-
nia zabezpieczenia, separacji i zasilania pomocniczego;

c) sekcje separacji: wyposażenie niezbędne do umożliwienia przejścia między 
różnymi systemami zasilania elektrycznego lub między różnymi fazami tego 
samego systemu zasilania elektrycznego;

d) system sieci trakcyjnej: system, który rozdziela energię elektryczną do po-
ciągów znajdujących się na szlaku kolejowym i przekazuje ją do pociągów 
za pośrednictwem odbieraków prądu. System sieci trakcyjnej jest również 
wyposażony w ręcznie lub zdalnie sterowane odłączniki, wymagane w celu 
odizolowania sekcji lub grup sieci trakcyjnej stosownie do potrzeb eksplo-
atacyjnych. Linie zasilające także należą do systemu sieci trakcyjnej;

e) sieć powrotna: wszelkie elementy przewodzące, które tworzą przewidywaną 
drogę powrotną dla prądu trakcyjnego. Sieć powrotna, rozpatrywana w tym 
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aspekcie, należy więc do podsystemu „Energia” i posiada interfejs z podsys-
temem „Infrastruktura”.

Ponadto TSI ENE obejmuje przytorową część systemu pomiaru zużycia energii 
elektrycznej, określoną jako naziemny system gromadzenia danych o zużyciu TSI.

2. specyfika podsystemu „energia” w Polsce

Warto zauważyć, że Polsce urządzenia wchodzące w skład podsystemu „Ener-
gia” zostały podzielone pomiędzy dwa podmioty: PKP Energetyka S.A. (podstacje 
i kabiny sekcyjne) a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (sieć trakcyjna). Przedsię-
biorstwa te nie są powiązane ze sobą ani kapitałowo, ani organizacyjnie. W związ-
ku z tym, modernizacja systemu zasilania prowadzona jest często niezależnie od 
modernizacji sieci trakcyjnej.

Specyfiką realizowanego w Polsce - w ramach szerokiego programu inwesty-
cyjnego - procesu modernizacji polskiej infrastruktury kolejowej (w zakresie pod-
systemów „Infrastruktura”, „Energia”, „Sterowanie - urządzenia przytorowe”), 
jest realizacja inwestycji zarówno odcinkowo (zarządca infrastruktury modernizuje 
kolejne odcinki kilometrażowe linii, jeden po drugim), jak i etapowo (ten sam 
odcinek podlegać może kolejnym modernizacjom i to w ramach jednego podsyste-
mu - co wyraźnie widać na przykładzie podsystemu „Energia”, w którym moder-
nizacja systemu zasilania prowadzona jest często niezależnie od modernizacji sieci 
trakcyjnej). Zaznaczyć należy, iż „etapowość” oznaczać w tym kontekście może to, 
że w ramach jednej modernizacji nie będzie możliwe zweryfikowanie wszystkich 
parametrów wynikających z właściwej dla danego podsystemu Technicznej Specy-
fikacji Interoperacyjności (TSI). Pamiętać też trzeba, iż prowadzone przez zarządcę 
infrastruktury modernizacje, realizowane są w oparciu o przetargi rozpisywane 
w trybie polskiej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Oznacza to w praktyce, iż poszczególne odcinki danej inwestycji realizowa-
ne mogą być przez różnych wykonawców. W praktyce inwestycyjnej istotne jest 
również to, iż zapisy przetargowe, co do zasady, obligują wykonawców inwestycji 
do zawarcia umowy z jednostką notyfikowaną o certyfikację, a także nierzadko 
zobowiązują tego wykonawcę do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eks-
ploatacji dla podsystemu (np. w oparciu o udzielone przez zarządcę infrastruktury 
pełnomocnictwo do działania w tym zakresie).

Jednocześnie, jak już wspomniano, zasadą wprowadzoną przez prawodawcę eu-
ropejskiego jest zapewnienie zgodności całości podsystemu z wymaganiami TSI. 
Wynika to z obowiązku dołączania do wniosku o wydanie zezwolenia na dopusz-
czenie do eksploatacji certyfikatu weryfikacji WE, który wydawany jest w sytu-
acji spełnienia całości wymagań (art. 4 pkt 34 ustawy o transporcie kolejowym: 
dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający, że podsystem jest zgodny 
z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei).
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3. Podejście Prezesa urzędu transportu kolejowego

Prezes UTK w celu wyjścia naprzeciw problemom w tym zakresie zaproponował 
„pewne odstępstwo od modelowego przebiegu procesu, w którym zarządca deklaruje zweryfiko-
wanie podsystemu po ocenie spełnienia wymagań zasadniczych w pełnym zakresie” poprzez 
„stwierdzenie przez Prezesa UTK konieczności uzyskania zezwolenia, zarówno po moderniza-
cji sieci trakcyjnej przez PKP Polskie Linie Kolejowe, jak i zasilania przez PKP Energetykę. 
Obie spółki będą wówczas zobowiązane do wystawienia deklaracji weryfikacji WE za swoją 
część podsystemu i uzyskają własne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, obejmujące 
odpowiednio sieć trakcyjną albo zasilanie.” (str. 7 w [6]).

Jednocześnie w tymże artykule podkreślono, że proces modernizacji lub odna-
wiania powinien uwzględniać konieczność utrzymania kompatybilności z istnieją-
cym podsystemem „Energia” oraz pozostałymi podsystemami. W celu utrzymania 
kompatybilności między zmodernizowaną a istniejącą częścią podsystemu „Energia” 
Prezes UTK wyraził zdanie o konieczności zbadania interfejsów pomiędzy zasila-
niem a siecią trakcyjną: Wydaje się, że zasadne w tym zakresie jest potwierdzenie spełnienia 
kluczowych wymagań dotyczących wydajności systemu zasilania trakcji elektrycznej (w tym 
średniego napięcia użytecznego i napięcia minimalnego w sieci trakcyjnej (str. 8 tamże).

W ramach praktycznej realizacji przedstawionych powyżej poglądów Prezes UTK 
w postępowaniach administracyjnych o wydanie zezwolenia (art. 25e ust. 1 ustawy 
o transporcie kolejowym) Krajowa Władza Bezpieczeństwa (National Safety Authority) 
– w Polsce funkcję tę pełni Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, oczekuje przed-
stawienia „przekazania dokumentacji świadczącej o przeprowadzeniu symulacji Parametrów 
dotyczących wydajności zasilania na sieci zabudowanej w podsystemie strukturalnym Energia”. 
Jako uzasadnienie dla wezwań w tym zakresie Prezes UTK wskazuje, iż:

„Symulację należy przeprowadzić w zakresie określonym w pkt 4.2.4 TSI ENE CR – 
Parametry dotyczące wydajności systemu zasilania. Jednostka notyfikowana powinna dokonać 
oceny parametrów średniego napięcia użytecznego i napięcia w sieci trakcyjnej. Wyniki tej oceny 
powinny być uwzględnione w certyfikacie końcowym weryfikacji WE z wyłączeniami (odnie-
sienie do niesprawdzonych punktów układu zasilania).

Prezes UTK wskazuje, że zgodnie z pkt 7.4.2 załącznika do TSI ENE CR wy-
magane jest zapewnienie utrzymania kompatybilności z istniejącym podsystemem 
(„Proces modernizacji/odnawiania powinien uwzględniać konieczność utrzymania 
kompatybilności z istniejącym podsystemem Energia oraz pozostałymi podsystema-
mi. Zatem zgodnie z powyższym należy przedstawić dowody, które tę kompatybil-
ność będą potwierdzały”.

4. analiza problemu

Podejście Prezesa UTK, chociaż słuszne pod względem technicznym (koniecz-
ność całościowego spojrzenia na system elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyj-
nej), nie znajduje oparcia w przepisach prawa i intencji prawodawcy europejskiego.
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Wynika to z ogólnej zasady, że istniejące linie doprowadza się do pełnej zgodno-
ści z TSI w dłuższym okresie czasu (por. 7.3.2. TSI ENE: Istnieje możliwość stopnio-
wego modyfikowania całości lub części sieci trakcyjnej lub systemu zasilania energią, element 
po elemencie, przez dłuższy okres, w celu osiągnięcia zgodności z niniejszą TSI. Zgodność 
całości podsystemu można jednak wykazać, dopiero gdy wszystkie elementy są zgodne z TSI 
na całym odcinku trasy.). Co do zasady zatem, certyfikacja WE dotyczy inwestycji 
(z uwzględnieniem niezbędnych interfejsów). Podejście to potwierdza stanowisko 
Agencji uzyskane przez INFRACERT TSI w drodze wystąpienia o indywidualną 
interpretację prawną. Wskazano tam: „Podsumowując, naszym zdaniem pośrednie po-
twierdzenie weryfikacji (ISV) może być użyte w trakcie trwania przedsięwzięcia dla oceny 
etapów prac przed tym, gdy całe przedsięwzięcie zostało zakończone, ale w chwili, gdy prace 
są zakończone, konieczne jest wystawienie „Końcowego” certyfikatu weryfikacji (nie pośred-
niego potwierdzenia weryfikacji), obejmującego cały zakres przedsięwzięcia i stwierdza-
jącego, które części podsystemu, niewchodzące w zakres przedsięwzięcia nie zostały ocenione, 
o ile takie były. Tylko taki certyfikat weryfikacji może być dla wnioskodawcy podstawą do 
wystawienia deklaracji weryfikacji WE. Pośrednie potwierdzenie weryfikacji (ISV) nie 
może być uznane za końcowy certyfikat i nie powinno być używane do dopuszczenia pod-
systemu do eksploatacji” (pismo Agencji Kolejowej Unii Europejskiej z 20 grudnia 
2017 r. znak: AG-AH-D(2017)1379).

Warto natomiast zauważyć, że w przepisach dotyczących interoperacyjności 
przewidziano rozwiązanie wątpliwości posiadanych przez Prezesa UTK. W prawie 
polskim jest to art. 25k ustawy o transporcie kolejowym, stanowiący implemen-
tację art. 20 Dyrektywy 2008/57/WE. Zgodnie z art. 25k ust. 4 w związku z ust. 
5a ustawy o transporcie kolejowym:

25k ust. 4 ustawy:
Prezes UTK, biorąc pod uwagę dokumentację i ocenę znaczenia zmiany, o których mowa 

w ust. 2, uwarunkowania techniczne, kryteria bezpieczeństwa systemu kolei oraz strategię 
wdrożenia stosownej TSI, w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące, wydaje decyzję stwier-
dzającą, czy w związku z planowanym zakresem prac niezbędne jest uzyskanie nowego 
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego po modernizacji.

art. 25k ust. 5a ustawy:
W przypadku wydania decyzji nakazującej uzyskanie nowego zezwolenia na dopusz-

czenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego po modernizacji Prezes UTK określa 
w niej stopień zastosowania TSI do modernizacji podsystemu.

W dotychczasowych decyzjach, zgodnie z kopiami decyzji przedstawianymi 
przez wykonawców modernizacji, Prezes UTK określa stopień zastosowania TSI 
w takim zakresie, w jakim jest przeprowadzana inwestycja. Jest to najprostsze 
podejście, w którym wszyscy uczestnicy inwestycji spodziewają się takiego obo-
wiązku. Zmniejszenie zakresu weryfikacji w stosunku do inwestycji jest zgłasza-
ne Komisji Europejskiej (art. 25k ust. 6: Jeżeli jest wymagane nowe zezwolenie na 
dopuszczenie do eksploatacji podsystemu oraz jeżeli TSI nie została w pełni zastosowana, 



140 Szczepaniuk M.

Prezes UTK przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące: 1) przyczyn niepełnego 
zastosowania TSI; 2) dokumentów zawierających parametry techniczne stosowane zamiast 
TSI; 3) podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedury weryfikacji WE pod-
systemu.). Uprawnienie Prezesa UTK do określenia zakresu inwestycji jest przewi-
dzianą przez prawo metodą żądania dodatkowej weryfikacji układu zasilania.

W obecnym podejściu, występując o uzyskanie zezwolenia, podmiot wnioskujący 
jest niejako „zaskakiwany” żądaniem weryfikacji układu zasilania, podczas gdy miał 
prawo oczekiwać, że realizacja przedsięwzięcia zgodnie z TSI pozwoli na uzyskanie 
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Zastosowanie tego rozwiązania jest tym 
bardziej zasadne, że decyzje o stwierdzenie obowiązku uzyskania zezwolenia wyda-
wane są dla projektu inwestycji (art. 25k ust. 2: W przypadkach modernizacji pod-
systemu strukturalnego zarządca albo przewoźnik kolejowy przekazuje Prezesowi 
UTK dokumentację opisującą projekt wraz z oceną znaczenia wprowadzanej zmiany, 
przeprowadzoną zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej, dotyczącymi wspólnej 
metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka), podczas gdy żąda-
nie przedstawienia oceny zasilania na etapie uzyskiwania zezwolenia na dopuszczenie 
do eksploatacji jest najczęściej zbyt późne, bo dotyczy już zakończonej inwestycji). 
Warto również zauważyć, że parametry dotyczące układu zasilania zgodnie z Tabelą 
B.1 dodatku B do TSI ENE weryfikowane przez jednostki notyfikowane są na eta-
pie projektu), co dodatkowo wskazuje na konieczność ustalenia zakresu weryfikacji 
w decyzji z art. 25k ustawy o transporcie kolejowym.

Co więcej, właściciel układu zasilania – PKP Energetyka S.A. nie bierze udziału 
ani w postępowaniu z art. 20 Dyrektywy 2008/57/WE (tj. art. 25k ust.2 w zw. z ust. 
4 ustawy o transporcie kolejowym), gdy podejmuje się decyzje w zakresie moderni-
zacji sieci trakcyjnej, ani w postępowaniu o uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie 
do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego. W konsekwencji, wykonawca mo-
dernizacji w zakresie sieci trakcyjnej ma ograniczone możliwości wywarcia wpływu 
na ten podmiot w celu weryfikacji układu zasilania. Modernizacje układu zasilania 
realizowane są przez podmiot PKP Energetyka S.A., który nie realizuje obowiązków 
z zakresu implementowanego artykułu 20 Dyrektywy 2008/57, nie prowadzi we-
ryfikacji WE podsystemu „Energia” w części układu zasilania, nie uzyskuje również 
zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji w tym zakresie.

5. Podsumowanie

Reasumując, procedura weryfikacji WE, a następnie postępowanie o uzyska-
nie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego są 
postępowaniami stricte wykonawczymi w stosunku do podjętych wcześniej decyzji. 
Weryfikacja WE prowadzona przez jednostkę notyfikowaną w zakresie realizowa-
nej inwestycji powinna korespondować swoim zakresem z wytycznymi określo-
nymi w ramach decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na 
mocy implementowanego artykułu 20 Dyrektywy 2008/57/WE. Zwieńczeniem 
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procesu jest uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, potwierdza-
jącego możliwość eksploatacji inwestycji będącej przedmiotem modernizacji. Tak 
określony proces charakteryzuje się większą efektywnością czasową i kosztową, jak 
również pozostaje zgodny z wymaganiami europejskimi.
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ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ URZĄDZEŃ SRK 

– WYBRANE ZAGADNIENIA1

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję elektronicznego systemu obiegu dokumen-
tacji projektowej na wszystkich etapach życia systemu sterowania ruchem kolejowym (srk), począw-
szy od projektowania, poprzez instalację aż po eksploatację. Efektem wdrożenia takiego systemu ma 
być redukcja ilości dokumentacji papierowej i przejście na cyfrowy standard zapis projektu (e-pro-
jekt, a następnie bim-projekt srk). Dostęp do projektu powinien podlegać pełnej kontroli, ze względu 
na jego zawartość i rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na kolei. W artykule przedstawiono typowy 
obieg dokumentacji oraz wynikającą z analizy tego obiegu koncepcję struktury sieci teleinformatycz-
nej docelowego systemu, obejmującą serwery baz danych i terminale operatorskie. Opisano wymianę 
informacji między Zamawiającym a jednostką projektową. Przedstawiono postać i zasady zabez-
pieczenia danych tworzących bim-projekt srk. Poruszono kluczowe kwestie problemowe, takie jak 
ograniczenia formalno-prawne oraz rolę podpisu cyfrowego w zarządzaniu projektem.

Słowa kluczowe: system srk, dokumentacja, projektowanie, BIM

1. Wprowadzenie

Problematyka formy dokumentacji projektowej podejmowana jest coraz czę-
ściej w środowisku projektantów, nie tylko systemów sterowania ruchem kolejo-
wym (srk), ze względu na szybki rozwój komputerowych technik jej wytwarza-
nia, powielania i archiwizacji. Papierowa forma projektu nie stanowi współcześnie 
bezpośredniego zapisu koncepcji i rozwiązań technicznych wymyślonych przez 
projektanta. Zapis ten i samo projektowanie realizowane jest w oprogramowaniu 
komputerowym, a forma papierowa stanowi jedynie wydruk – wtórny produkt 
tego procesu. Produktem pierwotnym i wystarczającym dla prezentacji projekto-
wanego rozwiązania jest wersja elektroniczna zapisana w pamięci komputera.

Uwarunkowania formalno-prawne, przyzwyczajenia uczestników procesu in-
westycyjnego i eksploatacji systemów srk oraz brak systemowego podejścia do 
zagadnienia utrudnia rezygnację z formy papierowej, a przynajmniej z obligatoryj-
ności jej wytwarzania. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na narastającą 
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potrzebę redefinicji pojęcia projektu srk oraz cyfryzacji procesu obiegu dokumen-
tacji systemu srk w fazie jego projektowania, instalacji i eksploatacji. Należy pod-
kreślić, że ze względu na swoja specyfikę i znaczenie dla bezpieczeństwa, systemy 
srk wymagają specjalnego podejścia do zarządzania obiegiem dokumentacji.

2. Obieg dokumentacji w projektowaniu, instalacji i eksploatacji urzą-
dzeń srk

Schemat obiegu dokumentacji (projektowej) srk w projektowaniu, instalacji 
i eksploatacji urządzeń przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Schemat obiegu dokumentacji w projektowaniu, instalacji i eksploatacji urządzeń srk
Źródło: opracowanie własne
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Pomijając wstępne szkice i odręczne notatki dokumentacja projektowa jest 
współcześnie wykonywana od razu w postaci elektronicznej, najczęściej z wyko-
rzystaniem oprogramowania komputerowego wspomagania projektowania CAD 
(ang. Computer Aided Design). Projektant tworzy pliki edytowalne zawierające gra-
fikę (najczęściej wektorową), zestawienia tabelaryczne (najczęściej w arkuszach 
kalkulacyjnych) i opisy (w edytorach tekstu). Niekiedy, ze względu na ograniczone 
możliwości przetwarzania obrazów rastrowych, zachowuje się (jako podkłady) ska-
ny istniejącej dokumentacji papierowej. Docelowo jednak cały projekt powinien 
zostać przetworzony na edytowalną postać wektorową.

Ze względu na wymagania formalno-prawne dokumentacja projektowa wy-
dawana jest do zamawiającego w formie papierowej (nawet jeśli przekazywana 
jest równocześnie wersja elektroniczna). Dokumentacja musi spełniać wymagania 
określone w Ustawie Prawo Budowlane [10] oraz w rozporządzeniach stanowią-
cych akty wykonawcze do tej ustawy [4,5]. W żadnym z nich nie wprowadzono 
jednak ściśle pojęć: „forma elektroniczna” oraz „forma papierowa”. Interpretując 
zaś zapisy, w których podawana jest liczba egzemplarzy, konieczność podpisania 
projektu i wszystkich rysunków, można zakładać, że Ustawodawca przyjął za oczy-
wiste wydawanie projektów budowlanych i wykonawczych, a następnie dokumen-
tacji powykonawczej w formie papierowej jako obowiązującej.

Dokumentacja papierowa jest kłopotliwa do wydania (wydruk i skład arku-
szy wielkoformatowych, podpisy, numeracja stron). Dotyczy to zresztą większości 
branż budowlanych i instalacyjnych. Rozwój technik informacyjnych nie tylko nie 
zredukował liczby wydawanych egzemplarzy ale przyczynił się do wzrostu oczeki-
wań zamawiających. Wynika to z przeświadczenia o rzekomej łatwości wydawania 
kolejnych papierowych kopii projektu przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu 
komputerowego. Wydawanie jednak aż tylu egzemplarzy w każdej rewizji projek-
tu jest bezcelowe, poza spełnianiem narzuconych odgórnie wymogów formalnych.

Zanim projekt trafia do zamawiającego przechodzi długi proces uzgodnień 
międzybranżowych, opiniowania i konsultacji. Niekiedy już na podstawie pierw-
szej wersji dokumentacji, przed zatwierdzeniem przez zamawiającego, rozpoczy-
nane są procedury składania zamówień i montaż urządzeń. Dotyczy to zasadniczo 
trybu „zaprojektuj i zbuduj”, w którym wykonawca systemu opracowuje projekt 
wykonawczy.

Wymiana informacji między jednostką projektową a wykonawcą jest szczegól-
nie istotna w przypadku krótkich terminów dostaw i konieczności elastycznego 
dostosowywania się do zmieniających się warunków, także wynikających z potrzeb 
zamawiającego. Projekt, niezależnie od teoretycznych założeń, podlega w prakty-
ce korektom i zmianom także po zatwierdzeniu przez zamawiającego. Widać to 
na rys. 1 gdzie wiele relacji ma charakter dwukierunkowy. Na przykład projekt 
jest przekazywany do jednostki wykonującej montaż urządzeń, ale ta może wnieść 
uwagi i zmiany do projektu. Procedura jest właściwa, o ile nie generuje zmian zna-
czących, a jedynie takie korekty, które mogą zostać uwzględnione w kolejnej rewi-
zji lub dokumentacji powykonawczej. Forma dokumentacji przekazywanej między 
jednostkami (działami firmy, firmami, itd.) jest kwestią umowną.
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Po odbiorach systemu i sporządzeniu dokumentacji powykonawczej (której 
forma jest niedookreślona w Prawie Budowlanym), rozpoczyna się faza eksplo-
atacji systemu srk. Wówczas dokumentacja powykonawcza, niekiedy zwana eks-
ploatacyjną, trafia do zarządcy infrastruktury: do archiwum i właściwych pionów 
(sekcji) eksploatacji. Co najmniej jeden egzemplarz powinien znajdować się „na 
obiekcie”, czyli przy urządzeniach systemu, w budynku nastawni (w przekaźni-
kowni, komputerowni). Praktyka pokazuje, że od tej pory kontrola nad wersjami 
dokumentacji i jej aktualnością ulega osłabieniu. Znacznie zwiększa się ryzyko 
nieautoryzowanych zmian wprowadzonych np. do dokumentacji „na obiekcie”, 
które nie zostają przeniesione na wersje znajdujące się w archiwum i nie są po-
twierdzone przez projektanta. Tymczasem problem odpowiedzialności za spójność 
i poprawność projektu jest zagadnieniem kluczowym w projektowaniu urządzeń 
srk. Zachowanie spójności i poprawności projektu jest tym trudniejsze, im większy 
jest udział wielu egzemplarzy papierowej wersji dokumentacji.

3. Identyfikacja podstawowych problemów

W tabeli 1 przedstawiono porównanie właściwości form (wersji) elektronicznej 
i papierowej dokumentacji projektowej.

Tabela 1. Porównanie form papierowej i elektronicznej dokumentacji 
forma papierowa forma elektroniczna

wydanie dokumentacji
zawsze	nieedytowalna edytowalna	lub	nieedytowalna

czasochłonny	proces	wydawania	(wydruk,	skład,	
podpisy,	pieczątki)

krótki	czas	wydania	(utworzenie	zbioru	danych	
e-projektu	w	odpowiedniej	wersji	podpisanie	

cyfrowo)
wymaga	odręcznych	podpisów	i	pieczątek wymaga	podpisu	cyfrowego

przesyłanie i archiwizacja dokumentacji
zajętość	dużej	ilości	przestrzeni zajętość	tylko	pamięci	komputera

niewygodna	do	przenoszenia	w	przypadku	bardziej	
obszernych	projektów

wygodna	do	przenoszenia	przy	założeniu	posiadania	
odpowiedniego	nośnika	(np.	tabletu)

trudna	do	przekazywania	poza	fizycznym	
transportem

łatwa	do	przekazania	przez	sieć	transmisji	danych

przejście	do	formy	elektronicznej	poprzez	
skanowanie	(skan	nieedytowalny)

przejście	do	formy	papierowej	poprzez	wydruk	
(dowolna	postać)

niewielka	odporność	na	wpływ	czynników	
atmosferycznych	i	upływem	czasu

duża	odporność	na	działanie	czynników	
zewnętrznych	(warunek:	bezpieczne	zarzadzanie	

kopiami	zapasowymi)
wykorzystanie dokumentacji (eksploatacja)

niezależność	od	źródeł	energii	i	działania	sieci	
transmisji	danych

zależność	od	źródeł	energii	i	działania	sieci	
transmisji	danych

czasochłonne	wyszukiwanie	szczegółowych	
informacji	(ale	stosunkowo	szybki	przegląd)

szybkie	wyszukiwanie	szczegółowych	informacji

narzucona	rozdzielczość	i	format	arkuszy możliwość	zmiany	rozdzielczości	i	obszaru	widoku	
(zoom)
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możliwość	przeglądu	w	całości	arkuszy	
wielkoformatowych

utrudniona	możliwość	wyświetlania	arkuszy	
wielkoformatowych	w	całości	na	ekranie

kontrola dostępu i wprowadzania zmian
możliwość	wykradzenia	i	nieautoryzowanego	

wprowadzania	zmian
możliwość	ataku	cyberprzestępców	w	celu	
naruszenia	integralności	projektu,	w	celu	
wykradnięcia	własności	intelektualnej

możliwość	odręcznego	wprowadzania	zmian	na	
jednym	konkretnym	egzemplarzu

brak	możliwości	wprowadzania	nieautoryzowanych	
zmian

brak	możliwości	jednoczesnej	zmiany	we	wszystkich	
kopiach

możliwość	wprowadzenia	zmian	w	plikach	
źródłowych	i	automatycznie	w	całej	bazie

nieautoryzowane	kopie	całości	dokumentacji	trudne	
do	wykonania	(skanowanie,	wydruk)

nieautoryzowane	kopie	całości	dokumentacji	łatwe	
do	wykonania	(kopiowanie	plików)

brak	kontroli	dostępu	poza	fizycznym	zamknięciem	
w	archiwum

kontrola	dostępu	poprzez	odpowiednie	prawa	
użytkowników	i	zabezpieczenie	hasłami

nieautoryzowane	zmiany	trudne	do	wykrycia nieautoryzowane	zmiany	łatwe	do	wykrycia	
(sprawdzenie	podpisu	cyfrowego)

Źródło: opracowanie własne

W tabeli zestawione zostały zarówno wady, jak i zalety stosowania obydwu 
form dokumentacji. Większość treści nie wymaga komentarza. Wyróżnienie jako 
szczególnie ważnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem przechowywania 
i przetwarzania dokumentacji srk wynika z przedmiotu tej dokumentacji. W pro-
jekcie systemu srk zapisane są zależności i sposób ich realizacji na danym typie 
urządzeń. Na podstawie tego zapisu opracowywane są dane aplikacyjne oraz pro-
wadzony jest montaż i instalacja urządzeń w terenie.

Nieautoryzowane zmiany wprowadzane celowo oraz niezamierzone błędy 
mogą mieć poważne następstwa. Skutki błędów mogą stanowić zagrożenie dla 
życia i zdrowia uczestników procesu transportowego i są daleko bardziej dotkliwe 
niż skutki błędów w dokumentacji systemów automatyki i instalacji niemających 
wpływu na bezpieczeństwo ludzi. Dlatego tak ważne jest utrzymanie dokumen-
tacji srk w stanie ciągłej aktualności i zgodności ze stanem rzeczywistym oraz jej 
ochrona przed nieautoryzowanymi zmianami i rozpowszechnianiem bez kontroli. 
Na przykład tragiczne w skutkach może być wprowadzanie danych aplikacyjnych 
na podstawie nieautoryzowanej błędnej kopii zapisu zależności.

Warto podkreślić, że nie sama forma dokumentacji, a sposób jej organizacji, de-
cyduje o możliwościach kontrolowania dostępu, zarządzania zmianą i utrzymania 
w stanie pełnej aktualności. Zarówno w przypadku form papierowej, jak i elek-
tronicznej należy liczyć się z różnymi, ale jednak generującymi podobne skutki, 
sposobami nieautoryzowanej ingerencji w treść dokumentacji.

Na podstawie analizy właściwości wersji elektronicznej dokumentacji zidenty-
fikowano następujące podstawowe problemy i zagadnienia do rozwiązania w kon-
cepcji elektronicznego systemu obiegu dokumentacji srk:

– tworzenie kopii zapasowych – liczba kopii, nośniki, miejsca archiwizacji, 
częstotliwość synchronizacji, mechanizm kontroli wersji;

– kontrola wersji – odpowiedzialność za aktualizację dokumentacji, kontrola 
wprowadzania zmian, dostęp do jednej, pewnej, aktualnej wersji;
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– autoryzacja dostępu do plików – zarówno do wersji nieedytowalnej, jak 
i edytowalnej, kontrola dostępu, sposób szyfrowania, logowanie;

– dostępność terminali operatorskich i innych urządzeń w systemie – 
zasilanie awaryjne, zaniki transmisji, utrata zasięgu;

– podpisy na dokumentacji – podpis cyfrowy; zarządzanie podpisami kwa-
lifikowanymi projektantów; weryfikacja cyfrowych podpisów [3];

– regulacje formalno-prawne – miejsce wersji papierowej i elektronicznej 
w Prawie Budowlanym [10], zmiana przepisów i ich interpretacji;

– ergonomia pracy i użyteczność terminali operatorskich – użytkowanie 
terminali, wielkość ekranu, przeglądanie arkuszy wielkoformatowych, wy-
szukiwanie informacji;

– cyberprzestępczość – zabezpieczenia przed atakiem hakerskim i skutkami 
ataku [2];

– powiązania międzybranżowe, model BIM – określenie zasad dostępu 
i zapewnienie braku możliwości edycji plików (warstw modelu) branży srk 
przez inne branże;

– nanoszenie korekt i roboczych komentarzy – określenie zakresu i opra-
cowanie narzędzi do ich nanoszenia i mechanizmu kontroli.

4. E-projekt srk, bim-projekt srk – postać i zabezpieczenia

Projekt srk w formie papierowej to zbiór wydrukowanych opisów oraz arkuszy 
z rysunkami różnych właściwości projektowanych urządzeń srk. Przejście od tej 
tradycyjnej formy papierowej do postaci elektronicznej projektu srk (e-projektu 
srk) jest rozumiane w różny sposób a uzyskana forma elektroniczna może być 
oceniana z punktu widzenia możliwości jej przetwarzania i automatycznego prze-
glądania. Przyjmując to kryterium można wprowadzić następujące stopniowanie 
jakości projektu elektronicznego:

• Forma elektroniczna jakości 0 to skany formy papierowej do postaci ra-
strowej. Taki projekt można przechowywać jako elektroniczne pliki, ale tyl-
ko w formie do przeglądania bez możliwości ich przetwarzania.

• Forma elektroniczna jakości 1 to projekty narysowane przy pomocy róż-
nego rodzaju edytorów graficznych. Ta postać może być już przetwarzana, 
ale dalej jako rysunek, którego automatyczne przetwarzanie jest bardzo 
utrudnione, który zawiera informacje o elementach graficznych, a nie o wła-
ściwościach systemu sterowania ruchem kolejowym.

• Forma elektroniczna jakości 2, która daje pełne możliwości wykorzy-
stania właściwości cyfrowego charakteru projektu to postać zgodna z BIM 
(ang. Building Information Modeling) [8] metodyki modelowania informacji 
o budowlach i budowaniu. Przy wykorzystaniu tej postaci projektu można 
zapisać informacje zarówno opisujące właściwości konstrukcyjne i środowi-
skowe obiektu, jak również dane pozwalające na ich zróżnicowaną wizuali-
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zację. Jest to postać projektu oparta na danych. Jako wyróżniająca się postać 
e-projektu srk zasługuje na własną nazwę: bim-projekt srk.

Skupiając się na formie, jako charakterystyczne cechy budowy bim-projektu 
srk należy wymienić:

– ustandaryzowaną strukturę i typy danych w niej występujące;
– ustandaryzowane merytoryczne zagadnienia i obiekty je reprezentujące 

wraz z atrybutami;
– określone zakresy wartości atrybutów opisujących obiekty struktury bim-

-projektu;
– określony format zapisu struktury projektu, obiektów, typów atrybutów, 

wartości atrybutów;
– określone kodowanie znaków używanych do opisu projektu.
Przy spełnieniu tych warunków bim-projekt będzie zbiorem danych 

o ustandaryzowanej postaci zapisanych w formie plików tekstowych lub bazy 
danych. Dla tych obydwu form odpowiednim formalizmem zapisu może być 
na przykład XML [1] a wizualizacją struktury UML [7]. Bim-projekt srk powi-
nien posiadać możliwość zapisu do różnych postaci graficznej wizualizacji (np. 
grafika wektorowa). Dzięki temu możliwe jest zautomatyzowane generowanie 
dokumentacji projektowej (w postaci graficznej i tekstowej) oraz pozyskiwanie 
danych w innej wymaganej postaci z jednej wspólnej bazy.

Szerzej zagadnienie wprowadzenia BIM do praktyki projektowania systemów 
srk przedstawiono w [11].

Ze względu na otwarty charakter koncepcji bim-projektu srk bardzo istotną 
kwestią jest jego bezpieczeństwo jako dokumentu cyfrowego. Bezpieczeństwo 
bim-projektu srk w tym ujęciu należy postrzegać poprzez jego:

– integralność,
– identyfikowalność,
– tajność.
Dwa pierwsze aspekty obejmuje podpis cyfrowy. Podpis cyfrowy [3] służy 

zapewnieniu między innymi następujących funkcji bezpieczeństwa:
– autentyczności pochodzenia, która daje pewność co do autorstwa dokumen-

tu;
– niezaprzeczalności, która utrudnia wyparcie się autorstwa lub znajomości 

treści dokumentu;
– integralności, która pozwala wykryć nieautoryzowane modyfikacje doku-

mentu po jego podpisaniu.
Do zapewnienia wszystkich wymienionych funkcji potrzebne jest zastosowanie 

trzech środków:
– instrumentów technicznych – algorytmów, protokołów i formatów kryp-

tograficznych, które realizują funkcje bezpieczeństwa;
– instrumentów prawnych, czyli przepisów, które osadzają wymienione in-

strumenty techniczne w obowiązującym prawie;
– instrumentów organizacyjnych, takich jak urzędy certyfikacji, które po-

świadczają związek klucza publicznego z konkretną osobą.
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Jednym z systemów, który szczegółowo opisuje stosowanie tych środków w Unii 
Europejskiej jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Należy przyjąć zasadę, że 
każde wydanie projektu (jego wersja) powinna być potwierdzona podpisem elek-
tronicznym autora. Wersja bim-projektu to ustalona, zatwierdzona postać zbioru 
danych tworzących bim-projekt, o określonych wartościach.

Aspekt szyfrowania bim-projektu srk jest istotny z punktu widzenia ochro-
ny własności intelektualnej oraz ograniczeniu dostępu do opisu infrastruktury do 
grona specjalistów zajmujących się jej projektowaniem, budowaniem i eksploata-
cją. Oczywiście jest to związane z charakterem infrastruktury sieci kolejowej, a w 
szczególności systemów sterowania jako infrastruktury krytycznej z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa ludzi i kraju.

Szyfrowanie nie jest jednak konieczne z punktu widzenia zarządzania bim-pro-
jektem srk. W przypadku realizacji tego rodzaju zabezpieczenia należy stosować 
klucze o odpowiedniej długości w celu skutecznego zabezpieczenia. Opóźnienia 
wprowadzane przez operacje szyfrowania / deszyfrowania przy wykonywaniu ope-
racji na bim-projekcie srk (np. otwieraniu, wysyłaniu zapisywaniu) nie powinny 
stanowić problemu, ponieważ są one akceptowalne w scenariuszach tych operacji.

 

5. Koncepcja elektronicznego systemu obiegu dokumentacji srk

Jednym z celów opracowania koncepcji jest minimalizacja udziału dokumen-
tacji papierowej w obiegu dokumentacji i zastąpienie jej formą elektroniczną na 
każdym etapie życia systemu.

Przyjęto następujące założenia dla elektronicznego obiegu dokumentacji srk, 
który powinien spełnić postawiony wyżej cel:

– wspólna baza danych z aktualną wersją projektu z dostępem dla wskaza-
nych jednostek (bim-projekt srk);

– automatyczna weryfikacja autentyczności i spójności kopii na prywatnych 
nośnikach (z wykorzystaniem podpisu cyfrowego);

– wspólny format danych w systemie;
– kontrolowane tworzenie kopii zapasowej dokumentacji;
– mechanizm zatwierdzania zmian i zarządzania zmianą;
– procedura zatwierdzania wersji projektu, czyli ustalonej zatwierdzonej po-

staci danych;
– pewne łącze, zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem (np. VPN);
– zastosowanie podpisu cyfrowego zamiast tradycyjnego podpisu odręcznego, 

potwierdzającego poprawność źródła (forma elektroniczna) a nie łatwo po-
wielalnych kopii i wydruków (forma papierowa);

– ustalenie kompetencji w zakresie zarządzenia dostępem do wersji edytowal-
nej i nieedytowalnej dokumentacji (jednostka zarządzająca kluczami dostę-
pu i hasłami oraz kontrolująca przepływem aktualnych wersji plików;
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– ustalenie listy jednostek mających dostęp do wersji edytowalnej i nieedyto-
walnej dokumentacji;

– ustalenie zasad kopiowania bim-projektu i wydruków do wersji papierowej.
Jednym z podstawowych założeń jest jedna, wspólna baza danych (na serwerze 

głównym), na którym znajduje się właściwa, aktualna i zatwierdzona wersja do-
kumentacji projektowej (bim-projektu srk). Oczywiście ze względu na zagrożenie 
wykasowania danych lub zniszczenia serwera, powinny być wykonywane kopie 
zapasowe plików, a w strukturze sprzętowej powinien być co najmniej jeden nie-
zależny serwer zsynchronizowany z serwerem głównym, zapewniający cykliczne 
wykonywanie kopii zapasowej. Serwer główny powinien znajdować się w siedzibie 
zarządcy infrastruktury (zamawiającego). 

W momencie podpisania umowy z jednostką projektową na wykonanie pro-
jektu modernizacji danego obiektu kolejowego, zamawiający powinien udostępnić 
tej jednostce bim-projekt wraz z kluczem publicznym umożliwiającym weryfikację 
udostępnionych danych.

Na rys. 2 przedstawiono schemat proponowanej wymiany informacji między 
jednostką projektową a zamawiającym (zarządcą infrastruktury) celem wydania 
i przekazania dokumentacji projektowej (bim-projektu).

Rys. 2. Schemat wymiany informacji i dokumentacji między jednostką projektową a zamawiającym
Źródło: opracowanie własne

Proponowaną strukturę sieci informatycznej systemu obiegu dokumentacji 
elektronicznej srk przedstawiono na rys. 3. W obiegu występują cztery podstawo-
we grupy użytkowników wraz z urządzeniami i oprogramowaniem:

– jednostka projektowa – obejmuje wyposażenie komputerowe biura pro-
jektowego (komputery na stanowisku projektanta, plotery, drukarki) oraz 
serwery robocze, na których znajduje się aktualna w fazie projektowania 
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wersja projektu systemu srk (same serwery mogą znajdować się fizycznie 
poza jednostką projektową);

– jednostki wykonawcze – obejmuje komputery wprowadzania danych 
aplikacyjnych oraz terminale stacjonarne i przenośne (laptopy, tablety) 
monterów i instalatorów systemu, pracujące także w oparciu o bezprzewo-
dową transmisję danych z możliwością dostępu do bazy zawierającej bim-
-projekt i jego wizualizacji (są to elementy systemu najbardziej narażone na 
cyberataki);

– zarządca infrastruktury: centrala – obejmuje wyposażenie komputerowe 
biura centrali zarządzania dokumentacją (centralny komputer zarządzania 
dostępem, terminale pomocnicze) oraz serwery, na których znajduje się ak-
tualna w fazie eksploatacji wersja bim-projektu srk;

– zarządca infrastruktury: sekcje eksploatacji, posterunki ruchu – obej-
muje terminale stacjonarne i przenośne (laptopy, tablety) automatyków, pra-
cujące także w oparciu o bezprzewodową transmisję danych, zainstalowane 
na stanowiskach automatyków srk w budynkach nastawni, w przekaźni-
kowniach na posterunkach ruchu oraz w centrach utrzymania i diagnostyki 
(CUiD) w lokalnych centrach sterowania (LCS), z możliwością dostępu do 
bazy zawierającej bim-projekt i jego wizualizacji.

Najważniejszymi elementami struktury systemu są serwery przechowujące ak-
tualną wersję dokumentacji w postaci podpisanego bim-projektu. Ze względu na 
konieczność zapewnienia redundancji bazy danych oprócz serwerów podstawo-
wych w systemie znajdują się również serwery z kopiami zapasowymi. Fizyczna 
realizacja może być różna, zależna np. od ustalenia częstości synchronizacji baz 
danych i tworzenia kopii zapasowych.

Dostęp do danych bim-projektu jest kontrolowany za pomocą systemu praw 
dostępu i haseł użytkowników Kontrola dostępu realizowana jest z poziomu cen-
tralnego komputera zarządzania dostępem. Bez formalnej zgody uprawnionej oso-
by nie można przekazać dokumentacji dla jednostki projektowej ani wyświetlić 
wersji nieedytowalnej na terminalach.

Wszystkie urządzenia komunikują się ze sobą poprzez sieć cyfrowej trans-
misji danych w standardzie Ethernet oraz poprzez Internet. W celu zabezpie-
czenia danych przekazywanych w sieci obligatoryjne jest stosowanie rozwiązań 
zwiększających bezpieczeństwo danych, takich jak wirtualna sieć prywatna 
VPN (ang. Virtual Private Network). Ponadto standardowo wszystkie sieci lo-
kalne (LAN) w poszczególnych zespołach struktury oddzielone są od sieci pu-
blicznej za pomocą sieciowych zapór ogniowych (ang. firewall).

W systemie może znajdować się jednocześnie wiele aktywnych terminali 
z dostępem do dokumentacji nieedytowalnej. Użytkownicy takich terminali 
są połączeni przez sieć przewodową lub bezprzewodową z systemem obiegu 
dokumentacji i korzystają z tej samej wersji projektu. Aktualizacje wynikające 
np. z wprowadzonych zmian i korekt do bimprojektu są widoczne w kolejnych 
wydaniach projektu przez wszystkich użytkowników.
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Rys. 3. Schemat struktury sieci informatycznej elektronicznego systemu obiegu dokumentacji srk
Źródło: opracowanie własne

W zależności od fazy życia systemu mogą to być projektanci, osoby wpro-
wadzające dane aplikacyjne, wykonawcy montujący urządzenia, jak również 
instalujący je w terenie. Dane elektroniczne przetworzone do odpowiedniej for-
my mogą być natychmiast przekazywane do systemów zarządzenia projektem 
i wspomagać ten proces, np. w zakresie zamówień materiałów, harmonogramu 
wykonania prac, zarządzania budżetem [12]. W fazie eksploatacji urządzeń 
użytkownikami mogą być m.in. automatycy z sekcji eksploatacji urządzeń srk 
w strukturach zarządcy infrastruktury.

Wprowadzanie danych aplikacyjnych stałoby się znacznie łatwiejsze, tym 
bardziej, że szereg operacji można zautomatyzować w oparciu o te same, raz 
wprowadzone dane. W tym przypadku mogłoby być dopuszczalne udostęp-
nianie pewnych fragmentów dokumentacji w formie edytowalnej. Nie byłoby 
wówczas potrzeby ponownego przepisywania informacji, co z natury zwiększa 
ryzyko wystąpienia błędów, także krytycznych z punktu widzenia zapewnienia 
bezpieczeństwa przez system srk.

Upowszechnienie wśród wykonawców posługiwania się projektem elektro-
nicznym pozwoliłoby częściowo a nawet całkowicie zrezygnować z dokumen-
tacji papierowej. Zamiast papierowych egzemplarzy na montażu urządzeń 
przewidziano stacjonarne i mobilne stanowiska montażu urządzeń wyposażone 
w terminale operatorskie np. w postaci ekranów dotykowych z możliwością 
zaznaczania propozycji poprawek i komentarzy, które potem można przesłać 
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do jednostki projektowej. Na terenie budowy zastosowanie nośników elektro-
nicznych zamiast papierowych byłoby trudniejsze i wymagałoby niemal całko-
witego przejścia na terminale mobilne (typu tablet) pracujące w sieci bezprze-
wodowej.

Istotnym elementem systemu są terminale dostępu (operatorskie) do aktu-
alnej dokumentacji zorganizowane na stanowiskach obsługi technicznej syste-
mów zarówno w siedzibie Zarządcy infrastruktury, jak również na poszczegól-
nych posterunkach technicznych i Lokalnych Centrach Sterowania LCS (w ra-
mach Centrów Utrzymania i Diagnostyki CUiD). Pozwoliłoby to na redukcję 
ilości dokumentacji papierowej oraz zapewnienie dostępu do dokumentacji 
utrzymywanej zawsze w stanie aktualnym.

6. Zagadnienia formalno-prawne i koszty wdrożenia systemu

Pozostaje nadal do rozwiązania kilka problemów technicznych oraz prawno-
-organizacyjnych. Jak już wcześniej zostało napisane należy odpowiednio umo-
cować w przepisach prawa definicję dokumentacji srk i jej form (papierowej 
i elektronicznej) oraz wprowadzić co najmniej równoważność jednej i drugiej. 
Kolejnym krokiem powinno być rozpoczęcie dyskusji nad wprowadzeniem do 
systemu prawnego pojęć związanych z projektowaniem BIM (np. bim-projekt srk).

Szczególnie istotnym zagadnieniem jest umieszczanie w dokumentacji, 
w tym na każdym arkuszu rysunkowym, podpisów projektanta i sprawdzają-
cego. Formalnie takie podpisy są wymagane przepisami prawa, np. § 4. 1. Na 
rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę 
projektu zawierającą: 1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 2) tytuł (nazwę), 
skalę i numer rysunku; 3) imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność 
i numer uprawnień budowlanych; 4) datę i podpis [5]. W koncepcji systemu 
elektronicznego obiegu dokumentacji przyjęto, że będzie stosowany podpis 
cyfrowy, którego formę i szczególne zasady stosowania należy uszczegółowić 
w toku dalszych prac nad cyfryzacją dokumentacji projektowej. Warto zazna-
czyć, że obowiązujące przepisy prawa europejskiego i krajowego wprowadziły 
w wielu dziedzinach możliwość zastąpienia podpisu ręcznego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym [6], [9].

Istotną z formalnego punktu widzenia kwestią, jest podpisywanie różnych 
form projektu generowanych ze zbioru danych. Zagadnienie to obejmuje za-
równo pliki w różnej postaci, jak również uzyskiwane wydruki. W okresie 
przejściowym z pewnością ważna będzie odpowiedź na pytanie, czy na wydru-
kach można stosować zamiennie / dodatkowo obok cyfrowego odręczny podpis 
i który, w sytuacji spornej, będzie nadrzędny?

Plik lub wydruk zawsze może zostać wygenerowany na podstawie bim-projek-
tu, ale powinien być mechanizm zwalniający projektanta od odręcznego potwier-
dzania podpisem poprawności rysunku. Wystarczające powinno być kodowanie 
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arkusza za pomocą kodu 2D kreskowego lub QR (ang. Quick Response), pełnią-
cych rolę graficznych kluczy publicznych. Zakodowana informacja po odczycie 
i przesłaniu do centralnego komputera zarządzania dostępem powinna umożliwiać 
jednoznaczną identyfikację projektanta oraz stwierdzenie faktu podpisania przez 
niego danego arkusza lub projektu jako całości. W drugą stronę: projektant mógł-
by generować kody (zapisane w postaci np. typu QR) zgodne z jego unikalnym 
identyfikatorem, a więc wskazujące na niego, jako autora i osobę odpowiedzialną 
za zawartość dokumentacji projektowej.

Pewną barierą we wprowadzeniu systemu są koszty jego wdrożenia. Należy 
przy tym podkreślić, że większa część kosztów poniesiona byłaby przez wszyst-
kich uczestników procesu inwestycyjnego tylko jeden raz przy zakupie sprzętu 
i oprogramowania. Koszty każdorazowych wydruków i archiwizacji dokumentacji 
papierowej zostałaby zredukowane do niezbędnego minimum. Koszty wynikające 
z braku aktualnej dokumentacji na obiekcie w trakcie instalacji a potem eksploata-
cji są trudniejsze do policzenia, ale ryzyka z tym związane wskazują na konieczność 
poszukiwania rozwiązań zapewniających aktualność projektu.

7. Podsumowanie

Wprowadzając jako standard dokumentację projektową urządzeń srk w formie 
elektronicznej (e-projekt) do obiegu między projektantami, monterami i zamawia-
jącym można rozwiązać kilka problemów jednocześnie: ograniczenie liczby wy-
druków, podpisów, archiwizowanych egzemplarzy, zmniejszenie czasochłonności 
tworzenia dokumentacji, itd. Z punktu widzenia systemów srk istotną zaletą cy-
fryzacji jest zwiększenie pewności co do poprawności i zgodności ze stanem rzeczy-
wistym dokumentacji. Istnieją również inne przesłanki, takie jak automatyzacja 
dokumentacji i poprawa procesu zarządzania dokumentacją, aby projekt systemu 
srk w postaci bazy danych, znajdował się w jednym miejscu (z dodatkowymi kon-
trolowanymi kopiami zapasowymi) i nie stanowił przedmiotu nieautoryzowanego 
obiegu, co również może powodować pojawienie się rozbieżności między różnymi 
wersjami tego samego dokumentu.

Ważne jest przy tym zaangażowanie zarządców infrastruktury w proces cyfryza-
cji dokumentacji oraz dążenie do wprowadzenia stosowanych zmian w przepisach 
Prawa Budowlanego co do formalnego umocowania formy elektronicznej projek-
tu budowlanego, a następnie projektu wykonawczego i w konsekwencji przejście 
do standardu e-projektu, a następnie bim-projektu srk. Zagadnienie to wykracza 
poza branżę srk i dotyczy wszystkich branż budowlanych i instalacyjnych. W tej 
chwili nie ma technicznych ograniczeń przed wprowadzeniem opisanego systemu 
w odniesieniu do branży srk, pod warunkiem zachowania określonych zasad dostę-
pu do danych, ich archiwizacji i przekazywania, mając na uwadze rolę, jaką pełni 
dokumentacja srk w zapewnieniu bezpieczeństwa w systemie kolei.
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SAMPLE SCENARIOS OF DIDACTIC CLASSES WITH 
THE USE OF THE ISDR SIMULATOR IN THE RAILWAY 

TRAFFIC ENGINEERING LABORATORY 
AT THE CIVIL ENGINEERING FACULTY 

AT THE CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Summary. The article presents basic information about the laboratory labo-
ratory equipped with the simulator of railway traffic management and operation 
of srk devices, designed and launched at the Faculty of Civil Engineering of the 
Cracow University of Technology. The functionality of the simulator and the possi-
bilities of training conducted with its use are presented. Two examples of training 
scenarios are discussed. The possibilities of using the simulator were indicated not 
only in the didactic process, but also for the needs of entities in the broadly under-
stood railway market.

Keywords: railway traffic, traffic officer, didactic laboratory, simulators
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SELECTED GUIDELINES OF EUROPEAN STANDARDS 
REGARDING COMPLIANCE OF THE INFRASTRUCTURE 
SUBSYSTEM WITH THE REqUIREMENTS FOR PEOPLE 

WITH REDUCED MOBILITY (PRM)

Summary. Legal requirements regarding the accessibility of rail infrastructure 
for persons with reduced mobility (PRM) are contained in the TSI PRM [16]. 
After the publication of this technical specification, in 2017 standards for some of 
the parameters specified in the TSI PRM were adopted. The article presents selec-
ted requirements on obstacle free routes for infrastructure, contrast, information 
for travellers, optical and friction characteristics.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF RISK APPETITE 
IN THE RAIL TRANSPORT SYSTEM

Summary. The article presents the role of determining the appropriate risk ap-
petite in the risk management process in rail transport. The principles of assessing 
the maturity of the application of risk management by railway undertakings in the 
aspect of safety management systems developed and implemented by infrastruc-
ture managers and companies have been discussed. The risk appetite has been pre-
sented in terms of literature definitions and the risk management standards with 
an indication of its types and factors affecting its level. The ways of its expression 
and activities related to managing it are illustrated along with the benefits of this 
management. The characteristics of the risk appetite in practice and the way it is 
communicated to employees in railway companies are also approximated. 

Keywords: railway transport, safety, risk appetite, risk management, safety 
management
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STATE-OF-THE-ART PUBLIC TRANSPORT SOLUTION 
BASED ON THE EXAMPLE OF THE INNOVIA 

MONORAIL 300 SYSTEM

Summary. This article presents a state-of-the-art public transport solution on 
the basis of the INNOVIA Monorail 300 system. The Bombardier’s product, sys-
tem characteristics, aspects important from the design point of view and its com-
ponents have been described. The legal status of this type of transport and the way 
how to verify the safety of the system have been discussed in brief. 
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qUALITATIVE ANALYSIS OF THE TRANSFER PLAN 
FOR THE SKAWINA ZACHODNIA RAILWAY STOP

Summary. The paper presents the analysis of the transport potential of the 
Skawina Zachodnia railway stop, taking into account the change of its location. 
The current status is compared with the design state. The validity of the concept 
included in the tender for the development of project documentation and execu-
tion of construction works on the Krakow Plaszow - Podbory Skawinskie section 
is analyzed with special emphasis on the possibilities offered by its implementation 
in terms of transport and economic conditions and mobility of Skawina Zachodnia 
residents.

Keywords: railway stop, transport accessibility, qualitative analysis
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CONTROL SUBSYSTEM CERTIFICATION AND ITS 
SIGNIFICANCE IN INVESTMENT PROCESS

Summary. Currently, the railway industry is experiencing dynamic develop-
ment. In the coming years, a number of infrastructural rail investments are plan-
ned in accordance with the strategies and plans for the rail transport development 
in Poland. The fundamental factor associated with the investment process is the 
certification process without which the given investment will not be released for 
use. Bearing in mind the safety of railway investments, certification of the control 
subsystem and / or its interoperability constituents, which are directly responsible 
for the safety of traffic management, becomes important. The control subsystem 
is defined as all track-side and on-board equipment required to ensure safety and 
to command and control movements of trains authorised to travel on the network. 
In addition, the control subsystem is the most complex and difficult to assess sub-
system. For this reason, this publication is devoted to the process of certification 
and the impact of certification on the implementation of the investment process 
in the control subsystem.

Keywords: railway investments, EC Certification, interoperability.
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WROCLAW SWIEBODZKI STATION AS AN ELEMENT 
OF AGGLOMERATION RAILWAY

Summary. An attempt to answer the current and very important for the future 
public transport system of the Wroclaw agglomeration question whether: Wro-
claw Swiebodzki station is an unnecessary or necessary element of passenger traffic 
service, and if so - in what form? A brief summary of the history and current status 
of the Wroclaw Swiebodzki station has been presented in the article. The refer-
ence to the proprietary proposal to launch the agglomeration railway system in 
Wroclaw has been made. Some possible variants of the use of Wroclaw Świebodzki 
station have been described - both resulting from previously developed concepts, 
as well as being the own ideas of the author of the article. In the summary, the 
attention was drawn to the threats resulting from the delay in the decision on the 
future of the Wroclaw Swiebodzki station.

Keywords: agglomeration railway, railway transport infrastructure
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IMPACT OF INFRASTRUCTURE CONSTRAINTS 
ON RAIL TRAFFIC IN THE KRAKOW AGGLOMERATION 

NODE ON THE EXAMPLE OF THE SKA1 LINE

Summary. Implementation of a wide range of investment works in the railway 
infrastructure will allow for efficient and safe transport along with increasing of 
commercial speed. However, there are significant inconveniences during ongo-
ing works. The article presents track works in the area of the Krakow Railway 
Junction and their impact on limiting the share of railways as one of the means of 
transport for the inhabitants of Krakow.
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RAILWAY INTEROPERABILITY – AN OBSTACLE 
OR A CHANCE FOR RAILWAYS IN POLAND

Summary. European Union enlargement in 2004 significantly affected legal 
and technical aspects of the railway transport functioning in Poland. This influ-
ence is however usually not fully understood. Mentioned legal and technical areas 
in the context of introducing European railway interoperability are presented in 
the article. Both main railway related changes associated with EU enlargement as 
well as the scope of works which are leading towards full railway interoperability 
implementation together with their associated challenges are pointed. Paper states 
and justifies an answer for the title question – whether legally forced railway inte-
roperability forms an obstacle or rather a chance for railway in Poland.

Keywords: rail transport, railway interoperability, permanent way, control 
command and signalling, traction power supply, rolling stock, railway operation, 
railway safety
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THE „EC” VERIFICATION PROCESS OF THE ENERGY 
SUBSYSTEM OF MODERNIZED RAILWAY LINES 

IN THE LIGHT OF THE OPINION OF THE EUROPEAN 
UNION AGENCY FOR RAILWAYS

Summary. Among the obligations imposed by the European Commission on 
infrastructure managers modernizing railway lines is to ensure compliance with 
European rules on interoperability. In the “Energy” subsystem, such an act is the 
Regulation No. 1301/2014 requiring the certification of, among others, the po-
wer supply and the traction network. It should be noted, that the Regulation 
No. 1301/2014 does not foresee subsystem division. Due to its separateness from 
other legal requirements, as well as unclear terms used, precise determination of 
the boundaries of the assessment poses many difficulties to the participants of the 
investment process. The situation is not improved by the fact that the Energy 
subsystem in the Republic of Poland is divided into a part of the power supply 
and the traction network belonging to different entities. In the technical opinion, 
the European Union Rail Agency presented a more precise position regarding the 
scope of the verification of investments. The article will present its analysis and 
commentary of the author in relation to Polish conditions. The effects of the appli-
cation of the AKUE approach to investments in the energy subsystem regarding 
only a part of it will also be indicated.

Keywords: interoperability, „Energy” subsystem, “EC” verification of subsys-
tems
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ELECTRONIC WORKFLOW SYSTEM 
FOR DOCUMENTATION OF RAILWAY TRAFFIC 

CONTROL DEVICES – SOME ISSUES

Summary. The article presents the concept of an electronic system for the 
circulation of project documentation at all stages of the railway traffic control 
system (rtc), from design, through installation to operation. The effect of the im-
plementation of such a system is to be displacement of paper documentation and 
the transition to the digital form of designs (e-design, and then bim-design srk). 
Access to the design should be subject to full control, due to its content and role in 
ensuring railway safety. The article presents a typical circulation of documentation 
and the resulting concept of the structure of the teleinformation network of the 
target system, including database servers and operator terminals. The information 
exchange between the Investor and the design office is described. The form and 
principles of securing data forming the bim-design srk are presented. Key issues, 
such as formal and legal restrictions and the role of digital signature in project 
management were discussed.
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Badania i Rozwój w infRastRuktuRze 
kolejowej – innowacyjność eneRgetyki1

streszczenie. W artykule przedstawiono przegląd innowacyjnych projektów prowadzo-
nych przez Biuro Energetyki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., objętych dofinansowaniem 
ze środków Unii Europejskiej, we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Prace 
dotyczą tematyki zarządzania oświetleniem, wykorzystania ekranów akustycznych jako podłoża 
kompatybilnego z bateriami słonecznymi oraz systemu antykradzieżowego elementów infrastruktury 
odpowiedzialnej bezpośrednio za ruch kolejowy. Zarządzanie oświetleniem zakłada zbudowanie 
systemu informatycznego, w którym sterowanie oświetleniem zewnętrznym uwarunkowane jest 
czynnikami adaptacyjnymi, uwzgledniającymi rozkład jazdy pociągów. Wdrożenie założeń pro-
jektu ma pozwolić na optymalizację mocy zainstalowanej, czasu pracy, a w konsekwencji zużycia 
energii elektrycznej - kosztów eksploatacji oświetlenia w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Badanie 
eksperymentalnej instalacji fotowoltaicznej ukaże możliwości wdrożenia idei tego projektu, opra-
cowania wymagań technicznych i założeń projektowych do zastosowania na skalę globalną. Zbli-
żony przebieg działań będzie miał miejsce w przypadku projektu antykradzieżowego. Realizacja 
zakłada zbudowanie systemu komunikacji i powiadamiania o zauważonych nieprawidłowościach 
w oparciu o specjalnie wypracowaną logikę. Efektem końcowym projektu będzie wybudowanie pro-
totypowej instalacji i jej próbna eksploatacja. 

słowa kluczowe: innowacje, badania i rozwój, oświetlenie, ekrany akustyczne, kradzież, 
systemy informatyczne

1. wstęp

„BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”, to będący odpowie-
dzią na potrzebę innowacyjnego rozwoju, program realizowany wspólnie przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności transportu kole-
jowego oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych, usprawniających 
funkcjonowanie i zapewnienie ciągłego rozwoju branży.

Dzięki współpracy partnerów tej inicjatywy zdefiniowane zostały priorytetowe 
obszary tematyczne, które stanowiły zakres konkursu, tj.: digitalizacja i przetwa-
rzanie parametrów ruchu kolejowego, zmniejszenie negatywnego oddziaływania 

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Grzegory	A.	50%,	Kałas	M.	50%
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transportu kolejowego na środowisko, zwiększenie dostępności i trwałości obiek-
tów związanych z obsługą podróżnych, zwiększenie odporności infrastruktury 
kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich oraz usprawnienie 
procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej. W ogłoszonym pod 
koniec 2017 roku konkursie złożonych zostało łącznie 30 wniosków wpisujących 
się w nakreśloną tematykę. Ostatecznie do dofinansowania rekomendowano 10 
nowatorskich projektów, które zostaną zrealizowane do 2023 roku. Na wsparcie 
przedsięwzięć przeznaczono łącznie kwotę ponad 35 mln zł.

Koordynacja projektów została przypisana do poszczególnych Biur PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A., zgodnie z odpowiadającym zakresem merytorycznym. Biuro 
Energetyki prowadzi 3 z nich, które zostaną omówione w kolejnych rozdziałach.

2. zarządzanie oświetleniem

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarządzają infrastrukturą oświetlenia zewnętrz-
nego w postaci około 200 tys. sztuk opraw oświetleniowych, zróżnicowaną pod 
względem zastosowanych rozwiązań technicznych, jak również okresu eksploatacji. 
Stąd projekt pn.: „Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania infrastrukturą 
oświetleniową na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” otrzymał 
najwyższe dofinansowanie w całym konkursie, wynoszące ponad 2,8 mln zł. Jego 
pierwszorzędnym celem jest opracowanie jednolitego/otwartego standardu systemu 
zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych w skali 
obszaru działania Spółki. Stworzony system ma być otwarty, tzn. ma pozwalać na 
integrację opraw oświetleniowych różnych producentów, posiadających takie moż-
liwości techniczne, aby działać w ramach wspólnego systemu zdalnego sterowania 
i monitoringu. Parametrem koniecznym do odzwierciedlenia jest także umożliwienie 
dynamicznego sterowania intensywnością świecenia, uwzględniając rzeczywisty ruch 
pociągów przez stację oraz obecność ludzi na peronach.

Projekt zakłada zbudowanie systemu informatycznego, w którym sterowa-
nie oświetleniem zewnętrznym uwarunkowane jest dwoma głównymi czynnika-
mi. Pierwszy - rozsyłający do obiektów terenowych informacje o planie ściem-
niania oświetlenia na najbliższy okres (rzędu 1-2 godzin), powodując sterowanie 
poszczególnymi oprawami/obwodami oświetlenia. Ponadto oświetlane obiekty 
będą otrzymywać informacje o odchyleniach w rozkładzie jazdy pociągów, co ma 
pozwalać na zapewnienie właściwego oświetlenia w poszczególnych miejscach 
i w odpowiednim czasie. Drugi czynnik - włączający pełne oświetlenie obiektu 
w przypadku odebrania sygnału o obecności pasażerów. Realizację tego kroku 
będą umożliwiały zainstalowane czujniki ruchu.

Realizacja projektu planowana jest w podziale na etapy:
• Wykonanie inwentaryzacji, zakończonej audytem energetycznym dla około 

110 000 szt. opraw oświetleniowych na terenach nieobjętych programami 
modernizacji Krajowego Programu Kolejowego;
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• Opracowanie otwartych standardów budowy systemu sterowania oświetle-
niem – otwarte standardy sterowania są obecnie niespotykane na ryku, każ-
dy z producentów posiada/proponuje dedykowane rozwiązanie. Standardy 
będą definiować elementy systemu i ich funkcjonalność, opisywać metody 
i protokoły wymiany informacji, złącza (interfejsy) urządzeń. Przewiduje się 
użycie zarówno komunikacji przewodowej jak i bezprzewodowej. W sys-
temie będą używane nowoczesne oprawy wielu producentów, wyposażone 
w odpowiednio ujednolicone interfejsy;

• Opracowanie modeli urządzeń - elementów docelowego systemu na bazie 
standardów powstałych we wcześniejszym etapie;

• Stworzenie projektów wdrożeniowych instalacji oświetleniowych z użyciem 
modelowych urządzeń, implementujących założenia standardu w realnych 
warunkach użytkowych;

• Powstanie prototypowanej instalacji demonstracyjnej, potwierdzającej zało-
żenia standardu i skuteczność całej idei projektu.

Efektem projektu będą opracowane wytyczne projektowania i budowy inno-
wacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz inwentaryzacja, zakończona audytem 
energetycznym dla około 110 000 sztuk opraw oświetleniowych, pozwalająca na 
przeprojektowanie instalacji oświetleniowych zgodnie z najnowszymi dostępnymi 
na rynku technologiami.

3. Baterie słoneczne na ekranach akustycznych

„Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym, zin-
tegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania” to 
kolejny projekt poszukujący możliwości nowoczesnych rozwiązań i zastosowań.

W chwili obecnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarządza dwudziestoma 
trzema instalacjami fotowoltaicznymi, które są zainstalowane na budynkach i/
lub ich bezpośrednim otoczeniu. Wykorzystanie tego rozwiązania przyczynia się 
do obniżenia kosztów energii oraz poprawia parametry energetyczne budynku. 
Analizując możliwość zabudowy instalacji fotowoltaicznych na infrastrukturze za-
rządzanej przez Spółkę, zwrócona została uwaga na niewykorzystywane dziś po-
wierzchnie ekranów akustycznych. Na dzień dzisiejszy brak jest na rynku polskim, 
jak również europejskim, paneli fotowoltaicznych możliwych do zastosowania na 
ekranach akustycznych zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowych. Chęć zagospo-
darowania przestrzeni ekranów akustycznych była czynnikiem wpływającym na 
zgłoszenie przedmiotowego tematu do konkursu BRIK.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody wykorzystującej po-
łączenie ekranu akustycznego z możliwością wytworzenia energii elektrycznej 
z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych. 
Oczekiwanym rezultatem prac badawczo-rozwojowych będzie stworzenie no-
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wego, nieistniejącego na rynku produktu – modułu fotowoltaicznego przezna-
czonego do zabudowy na podłożu elastycznym wraz z powłoką samoczyszczą-
cą. Przewiduje się zastosowanie tkaniny elastycznej jako podłoża nośnego dla 
paneli fotowoltaicznych oraz użycie powłok zapewniających zdolność systemu 
do oczyszczania paneli bez używania specjalnych technik czyszczących czy de-
tergentów, co ma duże znaczenie w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej. 
Panele wyposażone zostaną także w specjalny czujnik na przewodzącym podłożu 
elastycznym, który zintegrowany z panelem posłuży do monitorowania uszko-
dzeń i prób kradzieży.

Realizacja projektu planowana jest w podziale na etapy:
• Zaprojektowanie konstrukcji systemów ogniw fotowoltaicznych połączo-

nych z ekranami akustycznymi z uwzględnieniem warunków środowisko-
wych, w których mają pełnić swoje funkcje;

• Budowa ogniw predestynowanych do montażu na ekranach akustycznych 
stosowanych wzdłuż linii kolejowych;

• Opracowanie innowacyjnej metodologii i algorytmów do symulacji efek-
tywności energetycznej paneli fotowoltaicznych oraz ich weryfikacja z wy-
korzystaniem mobilnego stanowiska laboratoryjnego;

• Budowa i badanie eksperymentalnej instalacji fotowoltaicznej na poligonie 
eksploatacji nadzorowanej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.;

• Wykonanie aplikacji komputerowej oraz analiza efektywności energetycz-
nej i ekonomicznej instalacji zabudowanej na poligonie;

• Ocena możliwości wdrożenia idei projektu, opracowanie wymagań tech-
nicznych i założeń projektowych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie wytycznych projektowania 
i budowy paneli fotowoltaicznych na ekranach akustycznych zarządzanych przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy zachowaniu wymaganego poziomu ochrony 
przed hałasem i optymalizacji wykorzystania wytworzonej energii.

Powstały w ramach projektu produkt będzie posiadał możliwość wykorzystania 
na wszystkich stosowanych dotychczas ekranach akustycznych, zaś w przypad-
ku potwierdzenia efektywności jego działania, będzie stanowił przełom nie tylko 
w dziedzinie fotowoltaiki, ale przede wszystkim zagospodarowania niewykorzysta-
nych dziś powierzchni ekranów akustycznych.

4. uchronić sieć przed kradzieżą

Sieć trakcyjna jest urządzeniem liniowym, obejmującym bardzo duży obszar, 
dlatego zwykłymi środkami bardzo trudno monitorować jej bezpieczeństwo przed 
osobami trzecimi, których celem jest pozyskanie metali kolorowych, koniecznych 
ze względu na parametry elektryczne, przy równoczesnej dewastacji infrastruktury 
kolejowej. Takie działania skutkują trudnościami w prowadzeniu ruchu pociągów, 
a nawet czasową lub całkowitą przerwą w ruchu. Walka z tym procederem jest 
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niezmiernie trudna, ponieważ m. in. nie istnieją skuteczne prawne ograniczenia 
handlu metalami kolorowymi.

Problem kradzieży elementów sieci trakcyjnej jest bardzo uciążliwy i jako taki 
ma dwa podstawowe wymiary – ekonomiczny i wizerunkowy. Wymiar wizerun-
kowy jest szczególnie ważny z poziomu ostatecznego klienta kolei czyli pasażera, 
lub dostawcy towarów. Kradzież już niewielkiego odcinka sieci trakcyjnej sprawia, 
że linia kolejowa po której regularnie kursują pociągi traci swoją funkcjonalność. 
Wymiar ekonomiczny natomiast jest istotny dla zarządcy dewastowanej infra-
struktury. Na naprawę takich dewastacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. muszą 
rocznie wydawać kilkadziesiąt milionów złotych (samej sieci trakcyjnej kilka milio-
nów zł), które mogłyby zostać przeznaczone na modernizacje kolejnych odcinków 
linii kolejowych.

Tematyce tej poświęcony jest projekt pn.: „Opracowanie i wdrożenie elemen-
tów systemu antykradzieżowego sieci jezdnej w transporcie szynowym”, w ramach 
którego planowane jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji monitorującej sieć 
trakcyjną na kilkudziesięcio kilometrowym odcinku. System ten z założenia ma 
kontrolować takie parametry jak:

• naprężenie w przewodach sieci jezdnej,
• naprężenie w linach nośnych,
• zaniki/obecność właściwego napięcia w sieci trakcyjnej,
• inne, które mogą być pomocne przy identyfikowaniu działań niepożąda-

nych przez osoby trzecie.
Projekt zakłada zbudowanie systemu komunikacji i powiadamiania o zauwa-

żonych nieprawidłowościach. Działanie systemu oparte będzie o specjalnie wypra-
cowaną logikę, tak aby powodował on niewielką liczbę fałszywych alarmów, lub 
aby w ogóle tej wady był pozbawiony. Wadliwe działanie systemu komunikacji 
i powiadamiania w pewien sposób zmniejsza skuteczność omawianego rozwiązania 
poprzez ignorowanie generowanych ostrzeżeń. Opracowane rozwiązanie w wersji 
opcjonalnej zapewni możliwość obserwacji sieci trakcyjnej systemem kamer ter-
mowizyjnych, zapewniających widzialność również w nocy, kiedy zazwyczaj doko-
nywane są kradzieże.

Realizacja założeń niniejszego projektu pozwoli, za pomocą nowoczesnych 
technologii, na podjęcie próby skutecznej walki z plagą kradzieży, która niejedno-
krotnie ma zorganizowany charakter. Często proceder ten staje się popularny ze 
względu na łatwość handlu metalami kolorowymi, ich stosunkowo wysoką cenę. 
Rozległość obszaru występowania surowca na ternie Spółki sprawia, że jest on 
trudny do ochrony w pełnym zakresie.

Efektem końcowym projektu będzie wybudowanie prototypowej instalacji i jej 
próbna eksploatacja, która pozwoli uzyskać informacje z zakresu:

• kosztów budowy w przeliczeniu na 1 km sieci trakcyjnej,
• kosztów eksploatacji (takich jak: utrzymanie, konserwacje, nadzory, prze-

glądy), pozwalających utrzymać prototypowe urządzenie w ciągłej spraw-
ności w przeliczeniu na 1 km sieci trakcyjnej.
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Pozyskanie tych danych i porównanie z kosztami utrudnień w prowadzeniu 
ruchu pociągów podczas występowania kradzieży pozwoli na podjęcie strategicz-
nych decyzji w zakresie opłacalności budowy i eksploatacji opracowanego systemu, 
zakresu stosowania, jak również umożliwi wyznaczenie zasad i warunków określa-
jących, kiedy urządzenie należy stosować, a kiedy jego stosowanie jest nieuzasad-
nione ekonomicznie.

Przewidywane jest także wdrożenie opracowanego systemu w lokalnych cen-
trach obsługi ruchu kolejowego oraz siedzibach Komend Służby Ochrony Kolei. 
Takie umiejscowienie systemu umożliwi szybsze podejmowanie decyzji o skierowa-
niu patroli we wskazane przez system miejsce w celu złapania sprawców kradzieży 
i dewastacji lub minimalizacji ich zakresu.

5. Podsumowanie

Realizacja projektów opisanych w niniejszym artykule jest odpowiedzią na 
wzrastające potrzeby tworzenia innowacyjnych technologii, uwzględniających ra-
cjonalne gospodarowanie energią. Wdrożenie wszystkich rozwiązań pozwoli na 
postawienie kolejnego kroku na przód i ożywienie działalności poszczególnych 
branż w Spółce. Zapoczątkuje i zachęci do realizacji kolejnych tematów, które są 
kluczowe i stwarzają możliwości poprawienia konkurencyjności transportu kolejo-
wego. Poszerzy horyzonty do dalszego rozwoju oraz przyniesie motywacje i opty-
mistyczne spoglądanie w przyszłość dla całej kadry PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A.
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streszczenie. Wdrażanie interoperacyjności stanowi tło dla realizowanego na szeroką skalę 
procesu inwestycyjnego na polskiej kolei. Nie można natomiast mówić o interoperacyjności systemu 
kolei bez przeprowadzanych przez Jednostki Notyfikowane procesów weryfikacji WE podsystemów 
strukturalnych. Praktyka współdziałania podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny 
z Jednostką Notyfikowaną, chociaż na przestrzeni lat niewątpliwie uległa pozytywnej ewolucji, jest 
jednak obszarem stale wymagającym doskonalenia. Jednocześnie, szczególnego podkreślenia wyma-
ga również zagwarantowana przez Prawodawcę, zarówno polskiego, jaki i europejskiego, nieza-
leżność Jednostki Notyfikowanej w procesie weryfikacji WE. W referacie zaprezentowane zostaną 
podstawowe, obligatoryjne do stosowania mechanizmy gwarantujące niezależność Jednostki Noty-
fikowanej w procesie weryfikacji WE podsystemów, wraz z ich uzasadnieniem prawnym. Przy-
wołane zostaną również najczęściej występujące w praktyce działalności Jednostki Notyfikowanej 
zagrożenia dla niezależności i bezstronności wraz z opisem środków minimalizowania tego ryzyka.

słowa kluczowe: interoperacyjność; Jednostka Notyfikowana; weryfikacja WE

1. wprowadzenie

Kolejne lata praktycznego funkcjonowania w Polsce prawodawstwa dedyko-
wanego interoperacyjności systemu kolei potwierdzają, że wymagania Technicz-
nych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) i procedura weryfikacji WE, stały się 
już powszechną praktyką przyjętą w toku realizacji inwestycji kolejowych. Świado-
mość istnienia wymagań interoperacyjności stale się poszerza i chociaż niezmiennie 
pozostaje wiele wątpliwości interpretacyjnych w zakresie kierunków rozumienia 
poszczególnych zapisów ustawy o transporcie kolejowym [5], czy samych TSI, 
zrębowa świadomość konieczności wdrażania interoperacyjności została już wśród 
podmiotów rynku kolejowego ugruntowana. Jest to niewątpliwie pozytywna 
tendencja zmian. Dużą rolę w budowaniu tej świadomości odegrały z pewnością 
Jednostki Notyfikowane prowadzące w Polsce weryfikację WE i nierzadko po-
zostające w pierwszym szeregu kształtowania rozumienia kierunków wdrażania 
interoperacyjności w Polsce.

Rola Jednostek Notyfikowanych w tym obszarze jest nie do przecenienia. Czę-
sto pełniły one funkcję pierwszego „zetknięcia” podmiotów rynkowych z takimi 
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pojęciami jak: „interoperacyjność”, „podsystem”, czy „składniki interoperacyjno-
ści”. Wykonawcy inwestycji kolejowych, czy biura projektowe, próbując spełniać 
wymagania kontraktowe zapisane w SIWZ sporządzonych przez Zamawiającego 
(najczęściej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), najczęściej wszystkie swoje prak-
tyczne pytania w tym obszarze kierowali do przedstawicieli Jednostek Notyfiko-
wanych.

Pamiętać jednak trzeba, że rola Jednostek Notyfikowanych jest wysoce specy-
ficzna i sprowadzać się powinna do niezależnego, bezstronnego przeprowadzenia 
procesu weryfikacji WE podsystemów strukturalnych z perspektywy tzw. „stro-
ny trzeciej”. Założeniem tego referatu jest przedstawienie tych podstawowych 
uwarunkowań, które powinny kształtować niezależność Jednostki Notyfikowanej 
w procesie weryfikacji WE.

2. założenia prawodawstwa unijnego

Rozważania w zakresie podstaw unijnego prawodawstwa w zakresie interope-
racyjności, warto odnosić do przyjętej już na poziomie europejskim (choć jeszcze 
nie wdrożonej w polskim prawodawstwie), nowej Dyrektywy 2016/797, ws. in-
teroperacyjności systemu kolei [2]. Zakładana transpozycja (wdrożenie do prawo-
dawstwa państw członkowskich) nowej Dyrektywy 2016/797 powinna dokonać 
się zasadniczo do dnia 16 czerwca 2019 r. (państwa członkowskie mogą przedłużyć 
okres transpozycji o rok, jeżeli do dnia 16 grudnia 2018 r. powiadomią o tym 
Agencję i Komisję oraz podadzą uzasadnienie takiego przedłużenia). Regulacje 
poświęcone Jednostkom Notyfikowanym zapisane zostały w szczególności w arty-
kułach 30-34 Dyrektywy 2016/797 [2]. Poglądowo przywołać można zapisy art. 
31 ust. 3, który stanowi iż:

1. Jednostka oceniająca zgodność musi być stroną trzecią, niezależną od organizacji lub 
produktu, który ocenia (.…)

2. Należy zagwarantować bezstronność jednostki oceniającej zgodność, jej ścisłego kie-
rownictwa i pracowników wykonujących ocenę.

3. Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe kierownictwo oraz pracownicy odpowiedzialni 
za realizację zadań związanych z oceną zgodności nie mogą być projektantami, pro-
ducentami, dostawcami, instalatorami, nabywcami, właścicielami, użytkownikami 
czy konserwatorami produktów, które oceniają, ani upoważnionymi przedstawicie-
lami wymienionych stron. Nie wyklucza to wykorzystywania ocenionych produktów, 
które są niezbędne do prowadzenia działalności jednostki oceniającej zgodność, lub 
wykorzystywania tych produktów do celów osobistych.

4. Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe kierownictwo oraz pracownicy odpowiedzial-
ni za realizację zadań związanych z oceną zgodności nie angażują się bezpośrednio 
w projektowanie, produkcję lub konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, instala-
cję, użytkowanie lub konserwację tych produktów, ani nie mogą reprezentować stron 
zaangażowanych w taką działalność. Nie angażują się w działalność, która może 
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zagrozić niezależności ich osądów i wiarygodności w związku z działalnością w za-
kresie oceny zgodności, która podlega notyfikacji. Zakaz ten dotyczy w szczególności 
usług konsultingowych.

5. Jednostka oceniająca zgodność zobowiązana jest zapewnić, by działalność jej podwy-
konawców lub spółek zależnych nie wpływała na poufność, obiektywizm ani bezstron-
ność jej działalności związanej z oceną zgodności.

6. Jednostka oceniająca zgodność i jej pracownicy zobowiązani są do najwyższej rzetel-
ności w realizacji zadań związanych z oceną zgodności, muszą posiadać konieczne 
kwalifikacje techniczne w danej dziedzinie oraz nie mogą być poddawani żadnym 
naciskom czy motywacji, zwłaszcza finansowej, mogącym wpływać na ich opinię lub 
wyniki oceny zgodności, szczególnie ze strony osób lub grup osób posiadających interes 
w wynikach danej działalności.

Z punktu widzenia Dyrektywy 2016/797 [2], aspekt niezależności położony 
jest w zasadniczej mierze po stronie Jednostki Notyfikowanej. Bardzo istotny jest 
zapisany w tym artykule obowiązek wyraźnej separacji działalności w zakresie we-
ryfikacji WE (certyfikacji) od tzw. działalności „konsultingowej”. Jak precyzuje 
Dyrektywa pod tym terminem rozumieć należy zaangażowanie w projektowanie, 
produkcję lub konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, instalację, użytkowanie 
lub konserwację (utrzymanie) podsystemów, czy składników będących przedmio-
tem certyfikacji.

Innymi słowy, na przykładzie weryfikacji WE prowadzonej w stosunku do 
podsystemów strukturalnych, oznacza to, iż Jednostka Notyfikowana nie może 
angażować się w udzielanie jakichkolwiek konsultacji w zakresie inwestycji (pod-
systemu) będącej przedmiotem certyfikacji. Jest to okoliczność, na którą zwrócić 
trzeba szczególną uwagę, ponieważ nierzadkie w praktyce pracy Jednostki Notyfi-
kowanej są pojawiające się ze strony Klientów (Wykonawców inwestycji, czy Biur 
Projektowych), prośby o wyrażenie opinii w temacie właściwych sposobów pro-
jektowania inwestycji, wskazania producentów budowli i urządzeń, czy zaopinio-
wania wariantów rozwiązań konstrukcyjnych. Jednostka Notyfikowana nie może 
świadczyć konsultacji w tym zakresie.

Wyraźnie podkreślić należy również, iż podobnie kwestia ta regulowana jest 
przez normę PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności. Wymagania dla 
jednostek certyfikujących wyroby, procesy, usługi [3], do której przestrzegania zobo-
wiązane są wszystkie Jednostki Notyfikowane, uprawnione w zakresie aktualnie 
obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 
17 czerwca 2008 roku w sprawie interoperacyjności systemu kolei we wspólnocie 
[1]. Jednostka Notyfikowana nie może być zaangażowana w projektowanie, wy-
twarzanie, instalowanie, czy utrzymanie podsystemu będącego przedmiotem pro-
wadzonej certyfikacji. Co szczególnie istotne, Jednostka Notyfikowana nie może 
również świadczyć w tym zakresie konsultacji, zgodnie z pkt 4.2.6 w zw. z pkt 3.2. 
normy PN-EN ISO/IEC 17065 [3]. Wypowiadanie się w zakresie co do zasadno-
ści/niezasadności przyjęcia przez producenta podsystemu określonego rozwiązania 
projektowego, czy opiniowanie takich rozwiązań – w innym zakresie, niż wynika 
to z procesu prowadzonej weryfikacji WE – mogłoby zostać uznane zatem za nie-



174 Napieralski J.

dozwolone „konsultowanie”, którego Jednostka Notyfikowana nie może w takim 
wymiarze prowadzić.

Rozpatrując założenia nowej Dyrektywy 2016/797 [2], warto odnotować rów-
nież rozszerzony zakres podmiotowy definicji wprowadzonej w art. 2 pkt 42, która 
odnosi się aktualnie do „jednostki oceniającej zgodność”, która oznacza:

jednostkę notyfikowaną lub wyznaczoną jako wykonującą czynności z zakresu oceny 
zgodności, w tym wzorcowanie, badanie, certyfikację i inspekcję; po notyfikacji przez 
państwo członkowskie jednostka oceniająca zgodność jest klasyfikowana jako jednost-
ka notyfikowana; po wyznaczeniu przez państwo członkowskie jednostka oceniająca 
zgodność jest klasyfikowana jako jednostka wyznaczona.

W nowej Dyrektywie 2016/797 [2] wprowadzono zatem w obrębie zbiorczej 
definicji jednostki oceniającej zgodność odesłanie zarówno do Jednostki Notyfiko-
wanej (Notified Body - NoBo), jak i jednostki wyznaczonej (Designated Body – DeBo). 
Jednostki wyznaczone (DeBo) powinny być odpowiedzialne za przeprowadzenie 
oceny zgodności z punktu widzenia znajdujących zastosowanie przepisów krajo-
wych. Jak sprecyzowano w art. 15 ust. 8 Dyrektywy 2016/797 [2]:

Państwa członkowskie wyznaczają jednostki odpowiedzialne za przeprowadzanie proce-
dury weryfikacji z poszanowaniem przepisów krajowych. W tym względzie wskazane jed-
nostki są odpowiedzialne za związane z tym zadania. Bez uszczerbku dla art. 30 państwo 
członkowskie może wskazać Jednostkę Notyfikowaną, jako jednostkę wyznaczoną; w takim 
przypadku cały proces może być zrealizowany przez jedną jednostkę oceniającą zgodność.

Powyższe rozwiązanie zostało przyjęte na gruncie ustawy o transporcie kolejo-
wym [5], implementującej jeszcze Dyrektywę 2008/57 [1]. Zgodnie z art. 4 pkt 
34f, Jednostka Notyfikowana jest podmiotem odpowiedzialnym za: ocenę zgodności 
lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności oraz odpowiedzialny za prowa-
dzenie procedur weryfikacji WE podsystemów; Natomiast sama procedura weryfikacji 
WE, zdefiniowana w art. 4 pkt 33b ustawy przewiduje, iż są to: 

czynności podejmowane przez producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela 
mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pod-
miot zamawiający, wykonawcę modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, za-
rządcę infrastruktury albo przewoźnika kolejowego, mające na celu wykazanie, że 
podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności 
systemu kolei, spełnia wymagania zawarte w odpowiednich przepisach Unii Euro-
pejskiej oraz przepisach krajowych i może zostać dopuszczony do eksploatacji 
w systemie kolei;

Oznacza to, iż Jednostki Notyfikowane w Polsce upoważnione są do przepro-
wadzenia zarówno weryfikacji WE (tj. weryfikacji wymagań unijnych, zapisanych 
w TSI), jak i weryfikacji wymagań krajowych (w polskich uwarunkowaniach są to 
tzw. „krajowe wymagania w zakresie interoperacyjności”), które określane są w ak-
cie prawnym wydanym na podstawie delegacji z art. 25d ustawy o transporcie ko-
lejowym [5], obecnie jest to: Lista Prezesa UTK z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie 
właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których 
zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności 
systemu kolei.



175NiezależNość JedNostki NotyfikowaNeJ w procesie weryfikacJi...

3. od „podwykonawcy” do niezależnego działania Jednostki Notyfiko-
wanej

Jednym z większych problemów, z którym borykały się Jednostki, zwłaszcza 
w kontaktach z Klientem pierwszy raz wnioskującym o weryfikacji WE, było 
przekonanie pokutujące przez długi okres w świadomości podmiotów rynkowych, 
sprowadzające rolę Jednostki Notyfikowanej do zadań podwykonawcy. Przyczyny 
takiego postrzegania wydają się być nawet zrozumiałe. Jednostka Notyfikowa-
na, co do zasad podpisuje umowę z Wykonawcą inwestycji/Biurem Projektowym 
(certyfikacje zlecane przez zarządcę infrastruktury/podmiot zamawiający, póki co 
pozostają rzadkością). Skoro zatem umowa ma charakter dwustronny, na ogół 
przekazywana jest Zamawiającemu „do zatwierdzenia” i płatności dokonywane 
są przez Wykonawcę – nasuwającym skojarzeniem jest status „podwykonawcy”. 
Jest to jednak postrzeganie zupełnie nieuprawnione. Rolą Jednostki Notyfikowa-
nej jest każdorazowo przeprowadzenie w pełni niezależnej oceny zakresu przepro-
wadzanej inwestycji z punktu widzenia parametrów określonych we właściwych 
dla ocenianych podsystemów Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności oraz 
wymagań krajowych.

Prowadzona przez Jednostkę Notyfikowaną z siedzibą w Polsce weryfikacja 
WE podsystemów, dokonywana jest w oparciu o uprawnienia przyznane w drodze 
decyzji o przyznaniu autoryzacji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, na-
stępnie notyfikowanej przez Komisję Europejską. Regulacja tej procedury, zapisa-
na w art. 25h ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym [5] – zawiera natomiast ode-
słanie do ustawy z dnia 13 kwietnia 2003 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku [6]. W art. 28h ust. 2 tej ustawy zapisano, iż: Domniemywa się, że jednostka 
oceniająca zgodność spełnia warunki określone w ust. 1, jeżeli spełnia w odpowiadającym im 
zakresie warunki określone w odpowiednich normach zharmonizowanych lub ich częściach. 
Podstawą akredytacji przyznawanej przez Polskie Centrum Akredytacji jest tym 
natomiast norma PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek 
certyfikujących wyroby, procesy i usługi, będąca w rezultacie normą zharmonizowaną 
wyznaczającą model działania Jednostki Notyfikowanej.

Powyższe oznacza, iż Jednostka Notyfikowana w sektorze kolejowym, dokonu-
je oceny zgodności w odniesieniu do podsystemów strukturalnych, stosując proce-
dury weryfikacji WE i bazuje w tym obszarze na postanowieniach normy PN-EN 
ISO/IEC 17065 [3]. Norma ta w sposób precyzyjny określa strony umowy certy-
fikacyjnej, wskazując na „klienta” (czyli podmiot odpowiedzialny wobec jednostki 
certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne są spełnione – pkt 3.1. 
normy) oraz „jednostkę certyfikującą” (jednostka oceniająca zgodność jako strona 
trzecia, działająca w programach certyfikacji – pkt 3.12 normy). „Klientem” w ro-
zumieniu normy PN-EN ISO/IEC 17065, w kontekście projektu umowy o certy-
fikację jest zatem dany Wykonawca Modernizacji/Biuro Projektowe.

Zwrócić należy uwagę również na pojęcie „strony trzeciej”. Jednostka Noty-
fikowana występuje w ramach procesu przeprowadzonej weryfikacji jako strona 
niezależna i bezstronna, odpowiedzialna za w pełni niezależne przeprowadzanie 
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procesu weryfikacji WE podsystemu, z punktu widzenia spełniania wymagań za-
sadniczych (tak również w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2003 r. 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku [6]). Jednostka notyfikowana jest 
również bezwzględnie zobowiązana do przestrzegania wytycznych działania okre-
ślonych w normie PN-EN ISO/IEC 17065 [3].

Dużo bardziej adekwatnym podejściem jest postrzeganie roli Jednostki No-
tyfikowanej w procesie inwestycji, raczej w kategoriach „niezależnego audytora”, 
odpowiedzialnego za zupełnie zewnętrzną (realizowaną jako tzw. „strona trzecia”) 
ocenę spełnienia wymagań. Nie jest to zatem ani „doradca”, który może propono-
wać zastosowanie tych, czy innych rozwiązań (co zostało już szczegółowo opisane 
we wcześniejszej części referatu). Nie jest to również „podwykonawca”, która pod-
lega „nadzorowi”, czy „protokołom odbioru prac” ze strony Wykonawcy. Zauwa-
żyć jednak trzeba, iż świadomość takich uwarunkowań funkcjonowania Jednostek 
Notyfikowanych w trakcie procesu weryfikacji WE, niewątpliwie stale się zwięk-
sza. Szczególnie w kontekście przetargów realizowanych przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. (jako Zamawiający), który jako największy w Polsce zarządca infra-
struktury zagwarantował mechanizmy działania zorientowane na respektowanie 
niezależnego statusu Jednostki Notyfikowanej w toku weryfikacji WE. Stwierdzić 
można zatem występowanie pozytywnej tendencji w zakresie budowania świado-
mości niezależnego charakteru działania Jednostki Notyfikowanej.

Praktycznym wymiarem zagrożeń dla Jednostki Notyfikowanej, błędnie po-
strzeganej jako „podwykonawca”, jest m.in. proces negocjacji umowy o certyfika-
cję. Pamiętać trzeba, iż norma PN-EN ISO/IEC 17065 w pkt 4.1.2 dosyć szczegó-
łowo precyzuje informacje, które powinny zostać zawarte w umowie o certyfikację. 
Z tego względu pojawiające się zapisy w umowach o certyfikacje, budzą pewne 
kontrowersje w toku negocjowania umów z Klientami Jednostek. Pamiętać jed-
nak trzeba, że zakres zapisów umownych wymaganych normą ma charakter, co 
do zasady, obligatoryjny. Ingerencja w treść tych zapisów, w ramach negocjacji 
umowy jest zatem możliwa jedynie w limitowanym zakresie. 

4. Niezależność w kontekście prezesa utk i inżyniera kontraktu

Działalność Jednostki Notyfikowanej w zakresie procesu weryfikacji WE i jego 
wyników w formie (pośrednich) certyfikatów weryfikacji WE podsystemów/decy-
zji certyfikacyjnych, odbywa się w szerszym instytucjonalnym kontekście. Jednym 
z obszarów, w których wraca pytanie o granice niezależności Jednostki Notyfiko-
wanej jest obszar postępowań o wydanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejo-
wego (Prezesa UTK) zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemów 
strukturalnych, prowadzone w trybie art. 25e ust. 3 ustawy o transporcie kolejo-
wym [5].

Istotne znaczenie w tym obszarze zależności ma przed wszystkim art. 25e ust. 
4a ustawy [5], który stanowi, iż: Dokumentacja wymieniona w ust. 3 pkt 3 (tj. doku-
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mentacja przebiegu weryfikacji WE), podlega badaniu przez Prezesa UTK pod kątem 
kompletności. Punktem wyjścia do zrozumienia idei tego ustępu powinna być ar-
gumentacja nakreślona przez Ustawodawcę w Uzasadnieniu do projekt ustawy 
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Druk 
Sejmowy nr 2791, Sejmu VII Kadencji), wprowadzającej przedmiotowy ustęp:

Projektowana zmiana art. 25e dodająca nowy ustęp 4a ma na celu doprecyzowanie, iż 
przekazana Prezesowi UTK dokumentacja przebiegu weryfikacji WE podsystemu, podlega 
badaniu przez Prezesa UTK pod kątem spójności oraz kompletności, co potwierdzi jedno-
znacznie, że Prezes UTK w ramach swoich ustawowych kompetencji, nie powinien powielać 
czynności weryfikacyjnych w stosunku do dokumentacji przebiegu weryfikacji WE, które 
zostały już dokonane przez Jednostki Notyfikowane lub jednostki wyznaczone, posiadające 
stosowne w tym zakresie uprawnienia i specjalistyczną wiedzę. Dodać należy, że w chwili 
obecnej przepisy ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzeń wykonawczych do ustawy 
nie wskazują zakresu czynności Prezesa UTK jakie organ winien dokonać w stosunku do 
dokumentacji przebiegu weryfikacji WE podsystemu, która jest dostarczana razem z wnio-
skiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Wobec powyższego, obecny stan 
prawny, prowadzi do sytuacji, w której Prezes UTK pomimo pozytywnej opinii wyspecja-
lizowanej Jednostki Notyfikowanej, dokonuje ponownie badania dokumentacji przebiegu 
weryfikacji WE podsystemu, która została już szczegółowo przeprowadzona i przeana-
lizowana przez specjalistyczną jednostkę, której ocena stanowi podstawę do wydania 
certyfikatu weryfikacji WE, który to dokument końcowy, a nie cały proces, powinien być 
oceniany przez Prezesa UTK. Należy uznać, że precyzyjne rozgraniczenie ról Jednostek No-
tyfikowanych i jednostek wyznaczonych od roli Prezesa UTK jest istotną wartością z punktu 
widzenia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i z punktu widzenia sprawności i przej-
rzystości procesu dopuszczania do eksploatacji

Analogiczne podejście w tym zakresie przyjęte zostało przez prawodawcę euro-
pejskiego, który w Zaleceniu Komisji nr 2014/897/UE w pkt 61 oraz 62 zapisał 
co następuje:

pkt 61: Krajowe organy ds. bezpieczeństwa nie powinny podejmować prób przeprowa-
dzania lub powielania pracy prawodawców, jednostek notyfikowanych, podmio-
tów wyznaczonych lub jednostek oceniających ryzyko, oraz 

pkt 62. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa nie powinny także przeprowadzać szczegó-
łowej regularnej weryfikacji pracy, którą wykonał wnioskodawca, jednostka 
notyfikowana, podmiot wyznaczony i jednostka oceniająca ryzyko w kontekście 
CSM, ani regularnego zatwierdzania jej wyników (…)

Problematyka niezależnego działania Jednostki Notyfikowanej zarysowuje się 
również w obszarze realizacji inwestycji kolejowej w oparciu o procedury FIDIC. 
Wskazać należy w tym kontekście na instytucję Inżyniera Kontraktu (zatrudniane-
go przez Zamawiającego), odpowiedzialnego za bieżące administrowanie realizacją 
Kontraktu. W praktyce pracy Jednostki Notyfikowanej, niejednokrotnie spotkać 
się można z próbami niedozwolonej ingerencji przez Inżyniera w proces realizo-
wanej przez Jednostkę Notyfikowana oceny. Najczęściej są to przypadki oczeki-
wania przedstawienia „opinii” czy „wydania stanowiska”, w zakresie podlegają-
cym definicji niedozwolonego konsultingu, którego Jednostka Notyfikowana nie 
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może prowadzić. Pamiętać należy również, iż zgodnie z przyjętą w Polsce praktyką 
certyfikacji, umowy zawierane są pomiędzy Jednostką Certyfikującą a Klientem 
(Wykonawcą inwestycji). Zatem Inżynier Kontraktu nie jest umocowaną stroną 
w procesie weryfikacji WE.

Podkreślić należy, że Jednostka Notyfikowana jest instytucją ustawową, funk-
cjonującą w kontekście prawodawstwa europejskiego i przepisów wdrożonych na 
poziomie ustawy o transporcie kolejowym [5]. Inżynier Projektu jest natomiast in-
stytucją kontraktową, wdrożoną z uwagi na przyjętą metodologię realizacji inwe-
stycji w formule FIDIC. Nie można zatem mówić w żadnym razie o jakiejkolwiek 
odpowiedzialności Jednostki Notyfikowanej wobec Inżyniera Projektu, ponieważ 
są to podmioty funkcjonujące w różnych kontekstach prawnych. Co więcej, to 
Jednostka Notyfikowana jest tym podmiotem, który został dedykowany do re-
alizacji zadań ustawowych, zorientowanych w ogólnym paradygmacie wdrażania 
interoperacyjności w Polsce.

Rzecz jasna, w ramach dobrej woli współpracy z Klientem, możliwe jest uczest-
niczenie przez Jednostkę Notyfikowaną w roli obserwatora w spotkaniach z In-
żynierem Projektu. Nie ma jednak żadnych podstaw prawnych do formułowania 
przez Inżyniera Projektu wobec Jednostki Notyfikowanej jakichkolwiek oczeki-
wań, żądania przedkładania bezpośrednich wyjaśnień, sprawozdań czy raportów. 
A contrario, z brzmienia zapisów przepisów dedykowanych interoperacyjności, 
w szczególności wskazać można na § 7 rozporządzenia ws. interoperacyjności [4], 
zidentyfikować można raczej wyraźny mandat prawny do monitorowania przez 
Jednostkę Notyfikowaną całego procesu realizacji inwestycji w kontekście spełnia-
nia wymagań zasadniczych interoperacyjności systemu kolei.

Wydaje się zatem, że niewątpliwie celowe ze strony podmiotów odpowiedzial-
nych za funkcję Inżyniera Kontraktu jest podjęcie próby właściwego zrozumienia 
roli i charakteru działania Jednostki Notyfikowanej. Wszelkie niedozwolone próby 
ingerencji w zakres działania Jednostki Notyfikowanej, mogą bowiem negatywnie 
rzutować na proces weryfikacji WE i stwarzają realne zagrożenie dla niezależności 
procesu prowadzonej oceny.

5. podsumowanie 

Niezależność Jednostki Notyfikowanej w procesie weryfikacji WE podsyste-
mów strukturalnych kolei jest zdecydowanie obszarem, który powinien pozosta-
wać w obszarze zainteresowania wszystkich podmiotów zaangażowanych w obszar 
weryfikacji WE. Bowiem Jednostka Notyfikowana w pełni niezależna, wolna od 
prób nieuzasadnionej prawnej ingerencji jest zarazem gwarantem rzetelności pro-
cesu weryfikacji WE.

Prawodawstwo europejskie i bazujące na nim przepisy krajowe, w dosyć wyraź-
ny sposób zarysowują ramy prawne działania Jednostki Notyfikowanej. Przepisy 
te orientują działanie Jednostki Notyfikowanej na w pełni niezależne i bezstronne 
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przeprowadzanie weryfikacji WE z perspektywy, tzw. strony trzeciej. Co istotne, 
w pewnych obszarach zauważalny jest wyraźny progres w rozumieniu charakteru 
niezależności działania Jednostki Notyfikowanej, wskazać tu można np. na ugrun-
towaną już świadomość po stronie Zarządcy infrastruktury, PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. Wciąż jednak pozostają obszary, w których postrzeganie niezależności 
działania Jednostki Notyfikowanej powinno zostać zdecydowanie mocniej pod-
kreślone. Pamiętać trzeba bowiem, iż zgodnie z opublikowanym na stronie inter-
netowej UTK w sierpniu 2017 r., Listem otwartym Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego do Jednostek Notyfikowanych: 

Jednostki notyfikowane powinny działać w sposób kompetentny, niedyskryminujący, 
neutralny, niezależny oraz bezstronny. W celu zagwarantowania bezstronności jednostka 
notyfikowana i jej personel powinni być wolni od nacisków i zależności finansowych, han-
dlowych bądź jakichkolwiek innych, które mogłyby wpłynąć na wydawane oceny.
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