
 

 

 

   

 

Warszawa 2017 

TRANSPORT KOLEJOWY 2017: 
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość 



 

 
 
 

Misja: 

Kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków 

świadczenia usług transportu kolejowego 

 

Wizja: 

Nowoczesny i otwarty urząd dbający o wysokie standardy 

wykonywania usług na rynku transportu kolejowego 

 

Urząd Transportu Kolejowego 

Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 

www.utk.gov.pl 

NIP: 526-26-95-081 
REGON: 015481433 

W dokumencie użyto ikon ze 
strony www.flaticon.com 
stworzonych przez Freepik  
 

ISBN 978-83-65709-08-0 

http://www.utk.gov.pl/
http://www.flaticon.com/
http://www.freepik.com/


 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 

TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

 

KOMITET PROGRAMOWY 

Ignacy Góra 

Piotr Combik 

Paweł Rolek 

Piotr Szczepaniak 

Przemysław Skubisz 

Jan Siudecki 

Alicja Kozłowska 

Michał Zięba 

Marcin Trela 

Krzysztof Kulka 

Aleksander Drzewiecki 

Maciej Kokot 

Krzysztof Plewa 

Arkadiusz Komorowski 

KOMIITET NAUKOWY 

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN – Polska Akademia Nauk 

dr inż. Arkadiusz Kampczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza 

dr inż. Zbigniew Kędra – Politechnika Gdańska 

dr inż. Andrzej Kochan – Politechnika Warszawska 

dr inż. Jakub Młyńczak – Politechnika Śląska 

dr inż. Lucyna Sokołowska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu 

dr inż. Grzegorz Zając – Politechnika Krakowska 

mgr inż. Wojciech Gamon – Wyższa Szkoła Biznesu 

dr inż. Paweł Rolek – Urząd Transportu Kolejowego 

dr inż. Aleksander Drzewiecki – Urząd Transportu Kolejowego 

dr inż. Tomasz Kuminek – Urząd Transportu Kolejowego 

mgr inż. Krzysztof Plewa – Urząd Transportu Kolejowego 

 

REDAKCJA 

mgr inż. Arkadiusz Komorowski – Urząd Transportu Kolejowego 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Ignacy Góra 
Prezes  

Urzędu Transportu 
Kolejowego 

 

Szanowni Państwo, 
 
polska kolej ma przed sobą przyszłość, ma też duży potencjał. Jak ten potencjał 
wykorzystać? Co możemy zrobić, aby polska kolej się rozwijała?– na te pytania próbowali 
odpowiedzieć uczestnicy konferencji Transport Kolejowy 2017: Przeszłość – Teraźniejszość 
– Przyszłość, zorganizowanej w maju w Urzędzie Transportu Kolejowego.  

Wzięło w niej udział prawie 100 uczestników, uczniów szkół kolejowych, studentów, 
doktorantów i pracowników nauki, którzy wygłosili kilkadziesiąt referatów. Szczególnie 
cieszy obecność młodych ludzi, którzy postanowili swoją przyszłość zawodową związać  
z koleją. To bardzo ważne, ponieważ polska kolej potrzebuje nie tylko doświadczonych 
fachowców na różnych stanowiskach, ale przede wszystkim zapału oraz innowacyjności, 
które są domeną ludzi młodych. 

Celem konferencji było zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi 
a Urzędem Transportu Kolejowego. Jest to jedno z wielu podejmowanych przez nas działań 
w tym zakresie. Nawiązujemy również współpracę z jednostkami naukowymi, szkołami oraz 
uczelniami.  

Pokłosiem konferencji jest publikacja pokonkursowa prezentująca wygłoszone referaty. 
Dotyczą one różnych obszarów kolejnictwa: taboru, infrastruktury, organizacji, 
bezpieczeństwa, regulacji, informacji pasażerskiej i wielu innych. Poszerzają one naszą 
wiedzę o nowoczesnym transporcie kolejowym i świadczą o zaangażowaniu w tworzenie 
rozwiązań, które będą służyły podróżnym oraz wszystkim korzystającym z usług kolei. 
Referaty zawarte w naszej publikacji są dowodem, że takie spotkania jak konferencja 
Transport Kolejowy 2017: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość są potrzebne. Była 
to pierwsza konferencja o tak szerokiej tematyce przygotowana przez urząd. Ideę 
organizowania takich spotkań będziemy kontynuować również w latach następnych. 

Dziękuję Komitetowi Programowemu i Komitetowi Naukowemu konferencji. Jestem 
niezmiernie rad, że mogłem gościć wszystkich uczestników konferencji w Urzędzie 
Transportu Kolejowego. Życzę Państwu interesującej lektury oraz wielu twórczych 
inspiracji. 

 

 Z wyrazami najgłębszego szacunku 
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STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJOWE  

DLA ALTERNATYWNYCH PALIW I ROZWIĄZAŃ NAPĘDOWYCH  

DLA POJAZDÓW SPALINOWYCH W KOLEJNICTWIE 

Tomasz Szklarz 

Politechnika Śląska, Wydział Transportu 

 
Celem referatu jest przedstawienie zalet i wad poszczególnych rozwiązań zasilania 

wykorzystujące alternatywne źródła energii w zastosowaniu pojazdów szynowych oraz 

możliwości integracji z istniejącymi rozwiązaniami do zasilania pojazdów szynowych  

o napędzie spalinowym. W tym celu będą wykorzystywane narzędzia znane z zarządzania: 

analiza SWOT, schematy blokowe, wykres Gantta obrazujący drogę od pomysłu  

do gotowego rozwiązania, analiza TCO (całkowitych kosztów nabycia) oraz analiza ryzyka 

środowiskowego dość ważnego w świetle nacisków na ekologię w transporcie, oraz 

uzyskania dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych.  

Analiza kosztów zastosowania danego rozwiązania będącego w referacie dla 

przedsiębiorstw branży kolejowej zajmujących się produkcją taboru oraz utrzymaniem  

i infrastrukturą umożliwi odpowiedzenie na pytanie, czy dana technologia jest optymalna  

ze względu na koszty. Przedstawione będą również ostatnie osiągnięcia alternatywnych 

źródeł zasilania w taborze oraz możliwy wpływ na rozwój sieci transportowej po 2020 roku, 

który będzie rokiem krytycznym ze względu na różne wydarzenia dziejące się teraz 

zwłaszcza w sferze geopolitycznej oraz polityki wewnętrznej państwa. 

W treści będą poruszane także aspekt infrastruktury, ponieważ dostosowanie 

infrastruktury do przyszłości jest ważne w kontekście rozwoju lotnictwa oraz innych form 

autonomicznego transportu i jednocześnie trendów na rynku pracy powodujące ustawiczną 

potrzebę kształcenia kadry w branży kolejowej. 

W podsumowaniu będzie przedstawienie wizji, które mogą na stan dzisiejszy rozwinąć 

sektor kolejowy wraz z uczelniami, ponieważ uczelnie są partnerem gospodarki opartej  

na wiedzy. 

 

Słowa kluczowe: budowa taboru, rozwiązania napędu, alternatywne źródła energii, 

ekologia w transporcie szynowym, analiza kosztów, sieć transportowa, ochrona 

środowiska 
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WPŁYW USAMORZĄDOWIENIA PRZEWOZÓW REGIONALNYCH NA SEKTOR 

KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW DALEKOBIEŻNYCH W POLSCE 

Filip Kamecki 

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie 

Renesans kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce jest namacalny – wystarczy 

odwiedzić jeden z większych dworców kolejowych w piątkowe popołudnie. Wzrost ten 

poprzedzony był jednak gwałtownym spadkiem. Jego podłoża można dopatrywać się  

w wielu różnych czynnikach, jednym z nich było niewątpliwie wydzielenie Przewozów 

Regionalnych z grupy PKP, co pociągnęło za sobą przekazanie zarządzania całością 

przewozów dalekobieżnych w Polsce PKP Intercity – tym samym stawiając przed tą spółką 

wyzwanie i zadanie stworzenia nowej jakości na polskich torach. 

Jak dobrze wiadomo model, do którego początkowo stworzone zostało PKP Intercity 

– czyli segment premium - w początkowej fazie nie sprawdził się w skali makro. Do dziś 

przewoźnik szuka pomysłów na rozwiązanie niektórych problemów. Swoje miejsce na rynku 

próbują też znaleźć Przewozy Regionalne, które stały się niechcianym dzieckiem, w dodatku  

z wielomilionowym zadłużeniem. Z jednej strony pozbawione najbardziej dochodowej gałęzi 

swojej działalności – z innej zaś „kąsane” przez bogatsze województwa tworzące własne 

regionalne koleje. 

Głównym tematem niniejszej pracy są skutki, jakie poniosło za sobą wyłączenie 

Przewozów Regionalnych z grupy PKP i przekazanie przewozów międzywojewódzkich  

do PKP Intercity. 

W artykule przedstawiono analizę struktury kolejowych przewozów pasażerskich  

w Polsce w kontekście wydzielenia Przewozów Regionalnych z grupy PKP oraz innych 

czynników, które zdaniem autora, istotnie na nią oddziaływały. Uwzględniono także 

inwestycje poczynione na sieci PKP na przestrzeni ostatnich lat – tak infrastrukturalne, jak 

taborowe. Analizy dokonano w oparciu o dostępne dane statystyczne publikowane przez  

Urząd Statystyczny, Urząd Transportu Kolejowego oraz przewoźników w raportach 

rocznych. Każda z części pracy została podsumowana wnioskami. Zakończenie stanowią 

możliwe scenariusze dotyczące dalszego rozwoju przewozów w omawianym sektorze wraz 

z analizą problemów, które mogą zostać napotkane w trakcie ich realizacji. 
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POMORSKA KOLEJ METROPOLITARNA: LINIA Z POTENCJAŁEM 

mgr inż. Jacek Szmagliński 

Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Politechnika Gdańska 

W pierwszej części pracy został przedstawiony rys historyczny rozwoju linii 

kolejowych na obszarze dzisiejszych Kaszub, które obecnie wchodzą w skład sieci 

obsługiwanej przez pociągi Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Pokazano, jak zniszczenia 

wojenne, na wiele lat zatrzymały rozwój połączeń kolejowych pomiędzy Gdańskiem, który 

jest stolicą Województwa Pomorskiego, a obszarem środkowych Kaszub. W kolejnej części 

opisano proces planistyczny oraz budowlany, związany z budową linii kolejowej 248  

z Gdańska Wrzeszcza do Gdańska Osowej, która została w pewnej części poprowadzona 

śladem starej linii kolei kokoszkowskiej, a na pozostałym fragmencie jest zupełnie nową linią 

kolejową.  

Następnie opisano obecny stan, koncentrując się na ofercie przewozowej, jej 

dostosowaniu do potrzeb, integracji z innymi środkami transportu oraz taborze. Zwrócono 

uwagę na początkowe trudności i problemy eksploatacyjne, jak również opisano metody 

które zostały użyte w wykonanych pracach naprawczych. Najważniejszym problemem 

pozostaje wciąż nierozwiązana kwestia integracji kolei metropolitarnej z innymi środkami 

transportu publicznego. Występujące trudności nie wpłynęły jednak znacząco na odbiór 

inwestycji. Obecnie obserwuje się stały wzrost zainteresowania ofertą Pomorskiej Kolei 

Metropolitarnej wśród mieszkańców Trójmiasta oraz gmin ościennych.  

Na zakończenie opisano dalsze kierunki rozwoju, planowaną elektryfikację linii 248, 

inwestycje w tabor oraz możliwe poszerzenie oferty o pozostałe linie kolejowe.  
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WYPOSAŻENIE KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO,  

A POTRZEBY PASAŻERÓW 

Mateusz Nowak-Gąsowski, inż. Maciej Rochel 

Politechnika Krakowska 

Ewolucja taboru pasażerskiego trwa już od prawie dwóch wieków. Poczynając  

od węglarek niskoburtowych z ławkami czy karoc postawionych na kołach kolejowych, 

przez boczniaki i pierwsze wagony typu pulmanowskiego, konstrukcje pojazdów szynowych 

przeobrażały się powoli do nowożytnych zespołów trakcyjnych, przybierając coraz bliższą 

nam formę. Każdą zmianę nieodzownie wymuszał postęp techniczny oraz zmieniające się 

potrzeby podróżnych występujące w danym państwie. Należy zadać pytanie jakie 

wymagania stawia dzisiejszy pasażer pojazdom kolejowym. 

W referacie postanowiono omówić temat w rozbiciu na cztery grupy pojazdów 

w zależności od przeznaczenia: 

• tabor do przewozów dalekobieżnych, 

• tabor do przewozów regionalnych, 

• tabor aglomeracyjny, 

• pociągi turystyczne. 

Wypracowanie odpowiednich standardów i ich wprowadzenie przez Urząd 

Transportu Kolejowego może przyczynić się do efektywnego wykorzystania nowego  

i modernizowanego taboru. Przemyślane, dobrze rozplanowane wnętrze oraz wyposażenie 

pojazdów przekłada się na wyższy komfort podróży, co w efekcie podnosi atrakcyjność 

transportu kolejowego i może doprowadzić do wzrostu liczby pasażerów. 

  

Rys. 1 Wnętrze pojazdu ED160, źródło: fot. własna Rys. 2 Wnętrze wagonu z XX wieku, źródło: zbiory NAC 
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CHARAKTERYSTYKA KOLEJOWEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO SPÓŁKI 

OAO „RŻD” -KOLEJE ROSYJSKIE 

Sławomir Sikora 

Politechnika Śląska – Wydziała Transportu 

Połączenia dalekobieżne na terytorium Federacji Rosyjskiej. Najbardziej znanym 

pasażerskim połączeniem kolejowym jest trasa Moskwa – Władywostok. Oprócz tego 

popularny jest pociąg dużych prędkości „Sapsan” ze stacji Moskwa Leningradzka  

do Petersburg Moskiewski. Z Niżniego Nowgorod do Moskwy jeździ pociąg pośpieszny 

„СТРИЖ” [czyt. striż] prowadzony przez skład Talgo 250. W RŻD jest oprócz tego wiele 

innych ciekawych połączeń pasażerskich. W Rosji kolej jest bardzo popularna i potrzebna 

dlatego można spotkać się ze składami złożonymi z 24 wypełnionych wagonów sypialnych. 

Połączenia dalekobieżne Kolei Rosyjskich poza granicami Rosji. Ostatnimi czasy 

zostało uruchomiony pociąg „Strizh” kursujący na trasie Moskwa – Berlin. W Polsce często 

można spotkać wagony RŻD, które odjeżdżają ze stacji Moskwa Białoruska i z Petersburga 

w stronę Paryża, Pragi, Nicei, Wiednia i Włoch. Ciekawą ofertą tego przewoźnika jest 

połączenie z Koreą Północną. Kolejami rosyjskimi można również dojechać do Pekinu, 

Kazachstanu, Mongolii, Kirgizji i Uzbekistanu. 

Tabor pasażerski stosowany w RŻD. Od czasów sowieckich stosowane są wagony 

typu „kupe” i „plackarta”. Ostatnimi czasy zostały wprowadzone 2 piętrowe wagony 

sypialne oraz 2 piętrowe wagony z miejscami do siedzenia.  

Kolej podmiejska w głównych ośrodkach miejskich Rosji. Nowa kolejowa linia 

obwodowa w Moskwie oraz ruch podmiejski w Moskwie, Petersburgu i innych miastach 

kraju. 

Główne dworce kolejowe w Rosji oraz najpopularniejsze kierunki podróży pasażerów. 

Ruch pasażerski w moskiewskim węźle kolejowym. Główne potoki ruchu pasażerskiego  

w ciągu roku. 
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POPRAWIENIE KOMFORTU JAZDY, POPRZEZ MODERNIZACJĘ 

ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH 

Filip Brodowski, Żaneta Czerwińska, Oliwia Wiktoria Psujek 

Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Lublinie 

Modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych oprócz systemu utrzymania 

taboru wymuszają coraz wyższe wymagania rynku przewozów pasażerskich. W dobie 

powszechnej komunikacji, gdzie konkurencją kolei jest transport samochodowy i lotniczy, 

musimy sprostać coraz wyższym wymaganiom stawianym przez podróżnych, aby nie być 

wypartym z tego rynku. Podróżnym zależy na szybkim i komfortowym dotarciu do miejsca 

docelowego. Główną wagę przywiązują do jakości oferowanych przez przewoźnika usług  

i wygody podróżowania, ze względu na częste pokonywanie dużych odległości. 

W referacie zostaną omówione czynniki wpływające na komfort podróżowania, 

mające decydujący wpływ na jakość świadczonych usług oraz związane z tym zmiany 

modernizacyjne elektrycznych zespołów trakcyjnych. Omówimy także najnowsze 

tendencje, kształtujące rynek polskich i zagranicznych producentów taboru szynowego. 

Naszym celem jest porównanie jakości świadczonych usług w stosunku do ubiegłych 

lat oraz zaprezentowanie historii przemian na przykładzie elektrycznego zespołu 

trakcyjnego EN57, który staje się coraz bardziej oszczędny i niezawodny. Postaramy się 

również ukazać jak na przestrzeni lat rozwinął się polski tabor kolejowy. 

W podsumowaniu przedstawimy argumenty przemawiające za modernizacją  

i wprowadzaniem coraz to nowszych rozwiązań technicznych w taborze szynowym.  
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KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI – PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORTU 

Kamil Filiks, Maciej Traczuk, Adrian Wnuk 

Zespół Szkół Transportowo Komunikacyjnych w Lublinie 

Od zarania dziejów człowiek starał się poruszać z coraz większą prędkością. 

Już w starożytności powstawały żłobione drogi, umożliwiające transport statków  

w Przesmyku Korynckim. Przez wieki kolej ewoluowała, a wszystko to miało na celu 

skrócenie czasu podróży i poprawienie komfortu jazdy.  

W części pierwszej referatu będzie przedstawiony zarys historii kolei , jej klasyfikacja  

i funkcjonowanie poszczególnych rodzajów. W skrócie opiszemy kolej konwencjonalną  

i niekonwencjonalną, ze szczególnym zaznaczeniem kolei: zębatej, linowej, podwieszanej  

i siodłowej. Przyjrzymy się także procesowi ewolucji taboru, który postępował wraz  

z rozwojem technicznym. Przedstawimy rozwój kolei w Polsce począwszy od Kolei 

Warszawsko-Wiedeńskiej. 

W części drugiej zajmiemy się koleją magnetyczną, poznamy istotę jej działania, 

rozwój i wykorzystanie tego środka transportu na świecie. 

W ostatniej części referatu zaprezentowany zostanie innowacyjny projekt kolei 

hyperloop. Jest to projekt sfinansowany przez amerykańskiego miliardera, Elona Muska. 

Główną koncepcją projektu jest stworzenie środka transportu, który byłby szybki jak 

transport lotniczy i tani jak drogowy. 

Kolej hyperloop ma osiągać prędkość dźwięku. Możliwe to będzie dzięki umieszczeniu 

kapsuły w rurze o obniżonym ciśnieniu, co zmniejszy opór powietrza. 

Na koniec porównamy ze sobą wymienione rodzaje kolei oraz przedstawimy wady  

i zalety, osiągi prędkości, zalety ekonomiczne oraz możliwość rozwoju każdej z nich. 

  



 

 

 

Str. 18 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

SŁOWO O MARKETINGU PROFESJONALNYCH USŁUG REGULACYJNYCH  

NA RYNKU TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

Mirosław Antonowicz 

Akademia Leona Koźmińskiego 

Usługa to działanie oferowane klientowi w celu zaspokojenia jego potrzeb i osiągania 

korzyści. Może to być zbiór funkcji oferowanych użytkownikom przez daną organizację albo 

skutek wywołany przez czynności na styku między świadczącym usługę, a klientem. 

Podziału usług można dokonać z uwzględnieniem różnych kryteriów np. związane  

z potrzebą, którą dana usługa ma zaspokoić czy ze względu na adresata danej usługi. Usługi 

odnoszące się do tego kryterium można podzielić na: produkcyjne, konsumpcyjne  

i ogólnospołeczne, natomiast wyodrębnione pod kątem nabywców - są to usługi skierowane 

do nabywców indywidualnych oraz usługi dla nabywców instytucjonalnych. Usługi 

ogólnospołeczne zwane usługami publicznymi, są świadczone przez różne organy władzy. 

Rolą władzy publicznej jest świadczenie usług o charakterze publicznym krytycznych  

z punktu widzenia interesu publicznego – w tym również w zakresie zaspokajania potrzeb 

transportowych społeczeństwa i gospodarki. Jednym z przejawów tej działalności jest 

rozwijanie rynku transportu kolejowego i promocja konkurencji. Niewątpliwe działania 

regulacyjne mają charakter publiczny i profesjonalny i zawierają w sobie ingerencję  

w obszar rynku i zachowania podmiotów na rynku. Dotyczy to zarówno oddziaływania  

na zarządców infrastruktury oferujących usługę dostępu oraz przewoźników oferujących 

usługę przewozu. W tym kontekście usługę regulacyjną możemy zdefiniować jako ogół 

profesjonalnych działań skutkujących podjęciem decyzji eliminujących niepożądane 

zjawiska na rynku, poprawiających funkcjonowanie podmiotów rynkowych, a w efekcie 

końcowym umożliwiające zaspokajanie potrzeb transportowych klientów, społeczeństwa  

i gospodarki. Zarazem działania regulacyjne stają się usługą wówczas kiedy stwarzają 

możliwość wyboru takiej kombinacji tworzących ową usługę działań w wyniku których 

powstać może wiązka korzyści dla usługobiorcy indywidualnego lub zbiorowego. Celem 

artykułu jest przedstawienie instrumentów marketingowych wykorzystywanych przez 

organizację oferującą profesjonalne usługi regulacyjne teraz i w przyszłości. 
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ANALIZA WPŁYWU SYSTEMU PROWADZENIA RUCHU POCIĄGÓW  

NA WZROST PRZEPUSTOWOŚCI LINII KOLEJOWEJ I JEJ ZNACZENIE  

PRZY MODERNIZACJI LINII 

mgr inż. Włodzimierz Matusik 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Obecnie w Polsce obserwuje się znaczny rozwój transportu kolejowego, a co za tym 

idzie większe zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie i towarowe. Istnieje zatem 

potrzeba zwiększania przepustowości linii kolejowych, aby sprostać tym oczekiwaniom. 

Dana linia kolejowa posiada określoną przepustowość, wyznaczaną jako zestaw 

elementów czasu następstwa, takich jak: czas przełączania, czas reakcji, czas zbliżania, czas 

zajęcia, czas zwolnienia odstępu. Podstawową zasadą czasu następstwa jest kolejność 

operacji zajęcia odstępów blokady przez poruszający się pociąg. Odstęp blokowy 

wyznaczany jest przez dwa kolejne semafory. W zalewności od metody prowadzenia 

pociągów przepustowość się zmienia. A artykule zaprezentowano jak zmiana systemu 

prowadzenia pociągów wpłynie na przepustowość, w zależności od kategorii linii 

kolejowych i układu torowego. 

Do analizy przepustowości wybrano trzy typowe przypadki infrastruktury: linie 

magistralne (KDP), linie pierwszorzędowe i drugorzędowe. Dla każdego rodzaju linii, 

założono określone dane ruchowe i określony poziom punktualności. W analizie 

uwzględniono również, różne klasy pociągów. Biorąc pod uwagę metody prowadzenia 

pociągów, przebadano dla wyżej wymienionych typowych przypadków infrastruktury 

następujące konfiguracje: prowadzenie na podstawie zapowiadania za pomocą urządzeń 

łączności telefonicznej, za pomocą urządzeń półsamoczynnej blokady liniowej, za pomocą 

urządzeń samoczynnej blokady liniowej, za pomocą urządzeń do zdalnego prowadzenia 

ruchu oraz wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS (poziomy 1, 2 i 3). 

We wszystkich przypadkach ruchowych, systemy ETCS, jako nowoczesne systemy 

prowadzenia pociągów odznaczają się znacznie lepszą przepustowością, niż systemy 

konwencjonalne. ETCS poziom 3 dzięki ruchomemu odstępowi, generuje największą 

przepustowość. Opracowanie to posłuży, do stworzenia wielokryterialnej metody oceny  

i doboru systemu sterowania ruchem kolejowym oraz organizacji ruchu kolejowego  

na modernizowanych liniach w kolejnych badaniach. 
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ROZWÓJ KONSTRUKCJI ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH 

Maciej Grzywna, Mateusz Kędziak 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,  

Instytut Pojazdów Szynowych 

Dynamiczny rozwój rynku kolejowych przewozów pasażerskich, pobudzony przez 

branżowe inwestycje w głównej mierze finansowane z funduszy unijnych, spowodował 

konieczność rozwijania przez producentów taboru platform pojazdów kolejowych  

z napędem rozproszonym, będących najszerzej rozpowszechnionym typem 

normalnotorowych pojazdów szynowych, które wykorzystywane są do przewozu 

pasażerów zarówno w ruchu aglomeracyjnym jak i dalekobieżnym. 

Na podstawie dostępnych źródeł autorzy przedstawią w referacie sposób, w jaki  

na przestrzeni lat zmieniło się podejście konstruktorów do projektowania nowych, a także 

modernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Ukazany zostanie proces 

wdrażania nowoczesnych technologii pozytywnie wpływających przede wszystkim  

na komfort przewozu podróżnych, redukcję masy konstrukcyjnej pojazdu, podnoszenie jego 

prędkości konstrukcyjnej czy poprawę ergonomii pracy drużyn trakcyjnych. Widoczna jest 

tendencja do unifikacji dużej grupy elementów powodująca w znacznym stopniu 

ograniczenie kosztów wynikających zarówno z produkcji jak i bieżącego utrzymania zespołu 

trakcyjnego. Zauważalne jest, że producenci dążą do tworzenia uniwersalnych 

platform/rodzin pojazdów, które są jedynie dostosowywane do konkretnych zamówień 

przewoźników. W artykule zaprezentowane zostaną wady i zalety poszczególnych 

rozwiązań konstruktorskich takich jak wózki w systemie Jacobsa, wychylne pudło czy 

modernizacja układów napędowych pojazdów trakcyjnych połączona z zastąpieniem 

dotychczasowych silników prądu stałego nowymi, wykonywanymi w technologii 

asynchronicznej. 

Ostatecznie autorzy ukażą dalsze możliwe kierunki rozwoju pojazdów szynowych 

przystosowanych do przewozu pasażerów z uwzględnieniem sukcesywnie narastających 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i komfortu podróży. 
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PROJEKT STANOWISKA BADAWCZEGO  

HYDRAULICZNEGO NAPĘDU ZWROTNICOWEGO 

Milena Pszczółkowska, Juliusz Karolak 

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu,  

Zakład Sterowania Ruchem, Zespół Naukowo-Dydaktyczny Sterowania Ruchem Kolejowym 

W pracy opisano koncepcję stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego badanie 

elektrohydraulicznego napędu zwrotnicowego z przekaźnikowym układem nastawczym. 

Na przestrzeni lat można zaobserwować stały rozwój transportu kolejowego. Dotyczy  

to również urządzeń sterowania ruchem kolejowym (usrk). Postęp może przybierać formy 

modernizacji, rozwijania dotychczasowych rozwiązań lub tworzenia zupełnie nowych. Przy 

pobudzaniu myśli inżynierskiej znaczenie ma styczność studentów – przyszłych inżynierów, 

projektantów, konstruktorów, z fizycznymi układami, na których mogą przeprowadzać 

różnego typu badania oraz testy. Z tego powodu postanowiono wzbogacić Laboratorium 

Sterowania Ruchem Kolejowym na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej  

o kolejne laboratoryjne stanowisko badawcze. 

W celu umożliwienia poznawania nowych technologii, na stanowisku badawczym 

zostanie zainstalowany, nie stosowany jeszcze powszechnie w polskim kolejnictwie, 

elektrohydrauliczny napęd zwrotnicowy. Stanowisko zostanie również wyposażone 

w przekaźnikowy układ nastawczy, którego obsługa odbywać się będzie za pośrednictwem 

pulpitu nastawczego. Studenci, za pośrednictwem stanowiska, będą mieli możliwość 

zapoznania się z budową oraz zasadą działania nowego typu napędu, zaobserwowania 

skutków rozprucia, symulowania usterek w układzie nastawczym, badania ich wpływu  

na pracę napędu, a także dokonywania pomiarów podstawowych parametrów opisujących 

pracę napędu i układu nastawczego (natężenia prądu, napięcia elektrycznego, siły 

rozprucia). 

W referacie sformułowano założenia dotyczące budowy stanowiska oraz funkcji, jakie 

spełnia, przedstawiono etapy jego opracowywania wraz z opisem wykonywanych prac, 

zamieszczono rysunki, zdjęcia oraz propozycje dalszej rozbudowy. 
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KONCEPCJA ZEWNĘTRZNEGO STANOWISKA LABORATORYJNEGO  

INŻYNIERII RUCHU KOLEJOWEGO 

Mateusz Wójcik, Juliusz Karolak 

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu,  

Zakład Sterowania Ruchem, Zespół Naukowo-Dydaktyczny Sterowania Ruchem Kolejowym 

W artykule opisano rozwijaną dla Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej 

koncepcję budowy terenowego stanowiska laboratoryjnego, zawierającego elementy 

infrastruktury kolejowej, sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji kolejowej. 

Dynamiczny rozwój kolei, szczególnie w ostatnich latach, sprawia, że jednostki 

dydaktyczne muszą rozwijać swoje laboratoria uwzględniając rozwiązania współczesne oraz 

umożliwiając badanie nowych rozwiązań. Aby sprostać tym wyzwaniom, i w rzetelny sposób 

przekazywać aktualną wiedzę, wyposażenie dydaktyczne powinno być nieustannie 

unowocześniane. 

W pierwszej części artykułu opisano obecną bazę laboratoryjną Wydziału Transportu 

Politechniki Warszawskiej oraz przestawiono skąd wynika zapotrzebowanie na jej dalszą 

rozbudowę w postaci zewnętrznego stanowiska opartego na prostym układzie torowym 

zawierającym rozjazd. Następnie, aby przybliżyć zamysł takiej konstrukcji, opisano podobne 

stanowiska powstałe zarówno w Polsce jak i poza granicami. 

Dalsza część artykułu odnosi się postępów poczynionych przy próbie zaadaptowania 

takiego rozwiązania do potrzeb Politechniki Warszawskiej. Przedstawiono w niej 

najistotniejsze kryteria, według których dobierana jest końcowa postać stanowiska, oraz 

omówiono proponowane warianty budowy wraz z potencjalnymi miejscami jego lokalizacji. 

 

Rys. 1. Proponowany plan schematyczny stanowiska badawczego. 
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PRZEWÓZ TOWARÓW DETERMINANTĄ ROZWOJU KOLEI 

Marcin Grupiński 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

Dyskutując o przyszłości transportu kolejowego w Polsce poświęcamy bardzo 

niewiele uwagi przewozom towarowym, traktując je zbyt powierzchownie, choć ich rozwój 

jest niezwykle istotny dla krajowej gospodarki. Pomimo dobrego położenia geopolitycznego 

kraju oraz atrakcyjnego przebiegu pięciu międzynarodowych korytarzy transportowych, 

wielkość ładunków przewożonych koleją jest wciąż nieznaczna względem konkurencyjnej 

gałęzi transportu drogowego. 

 

Do końca 2019 roku, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani 

wprowadzić w życie postulaty Czwartego Pakietu Kolejowego, który wykazuje potrzebę 

rozwoju transportu kolejowego przy znacznym udziale prywatnych przedsiębiorstw. 

Czerpiąc z doświadczeń państw, które skutecznie liberalizują rynek przewozów kolejowych 

oraz obserwując zachowania ekonomiczne podmiotów branży transportowej, musimy 

spojrzeć na transport kolejowy zupełnie inaczej niż dotychczas. Standaryzacja parametrów 

technicznych modernizowanych linii kolejowych, sprzedaż mniej rentownych linii 

kolejowych prywatnym przedsiębiorstwom, likwidacja barier prawnych blokujących 

swobodny rozwój rynku oraz optymalizacja opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej  

to kluczowe czynniki sukcesu transportu kolejowego. 
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Rzecznik Praw Pasażera 
Kolei 

 

 

 

sąd powszechny 

pasażer kolei przedsiębiorca pasażer kolei przedsiębiorca 

INSTYTUCJA RZECZNIKA PRAW PASAŻERA KOLEI – PRZYSZŁOŚĆ 

ALTERNATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW PASAŻERSKICH 

Iwona Miedzińska 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 

Przedmiotem wystąpienia jest instytucja Rzecznika Praw Pasażera Kolei („Rzecznik”), 

która została utworzona z dniem 10 stycznia 2017 r. i funkcjonuje przy Prezesie Urzędu 

Transportu Kolejowego. Prelegentka stawia tezę, że procedura przed Rzecznikiem Praw 

Pasażera Kolei, jako alternatywa dla postępowania sądowego, jest przyszłością w zakresie 

rozwiązywania sporów pasażerskich na kolei. W pierwszej części omówione zostaną 

regulacje prawne dotyczące funkcjonowania Rzecznika, tj. rozdział 3a ustawy o transporcie 

kolejowym oraz odpowiednie przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich. Natomiast druga część wystąpienia poświęcona jest zasadom 

rozwiązywania sporu pasażerskiego przed Rzecznikiem, z uwzględnieniem różnic w pozycji 

poszczególnych uczestników w porównaniu z rozstrzyganiem konfliktu przez sąd 

powszechny (zob. wykres 1). 

Z pomocy Rzecznika można skorzystać w przypadku sporu pasażerskiego,  

w szczególności w sprawach dotyczących zobowiązań wynikających z umów przewozu osób, 

rzeczy lub zwierząt w transporcie kolejowym, po wcześniejszym podjęciu próby kontaktu  

z przedsiębiorcą, np. złożeniu reklamacji. Stroną sporu, oprócz przewoźnika kolejowego, 

może być przykładowo sprzedawca biletów, właściciel dworca lub operator turystyczny. 

Rzecznik zaproponuje sposób rozwiązania konfliktu, a strony będą miały 7 dni na decyzję, 

czy akceptują propozycję polubownego rozwiązania sporu. Postępowanie przed 

Rzecznikiem, w przeciwieństwie do postępowania sądowego, jest dla pasażera bezpłatne,  

a zgodnie z założeniami – ma przebiegać szybciej i sprawniej. Szczegółowa treść wniosku  

i przebieg postępowania przed Rzecznikiem określone zostaną w rozporządzeniu ministra 

właściwego do spraw transportu. 

Wykres 1. Porównanie pozycji uczestników sporu pasażerskiego. 

 Rozstrzyganie sporu Rozwiązywanie sporu 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne.
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ROZWIĄZANIA TELEMATYCZNE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA 

PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH 

Błażej Dikunow, Łukasz Gruba 

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej 

Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych jest 

jednym z największych problemów współczesnego transportu kolejowego. W historii 

kolejnictwa można zauważyć ciągłe dążenia do osiągnięcia braku wypadków na przejazdach 

drogowych. Jednakże dopóki jednopoziomowe przejazdy będą istnieć, dopóty takie 

zdarzenia będą mogły występować. W niniejszym artykule przedstawiono historyczne oraz 

obecne rozwiązania z dziedziny telematyki stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych. 

Zaprezentowano także koncepcję systemu wykrywającego pojazdy znajdujące się  

na przejeździe w momencie, gdy do przejazdu zbliża się pociąg. 

Słowa kluczowe: telewizja użytkowa, telematyka, czujnik laserowy, przejazd kolejowy 

 

High security level maintenance at level crossings is one of the biggest issues of the 

modern railway transport. In the history of the railway transport, constant action for level 

crossing safety can be seen. However, accidents at level crossings will always happen until 

level crossings will exist. In this paper, we decided to describe the past and the present 

telematics solutions used at level crossings. There is also presented the conception of the 

system which detect obstacles at level crossing when train is approaching level crossing. 

Keywords: CCTV system, telematics, laser sensor, level crossing 
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HOBBYSTYCZNY RUCH DREZYNOWY NA NIECZYNNEJ INFRASTRUKTURZE 

KOLEJOWEJ - SZANSE, ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY 

mgr inż. Krzysztof M. Różański  

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie  

Stowarzyszenie Puszczańska Kolej Drezynowa  

Przemiany gospodarcze i ustrojowe, zachodzące w Polsce przez ostatnie dekady 

doprowadziły do zamknięcia tysięcy kilometrów linii kolejowych. Na nieczynne tory 

wkroczyła dzika roślinność i złodzieje złomu. Z czasem pojawiły się oddolne inicjatywy 

mające na celu rewitalizację, a przynajmniej powstrzymanie degradacji opuszczonej 

infrastruktury, tzw. „koleje drezynowe”. Ich działalność polegała początkowo na udrażnianiu 

zarośniętych i rozkradzionych szlaków oraz na okazjonalnych przejazdach drezynami –  

z reguły napędzanymi siłą mięśni ludzkich (drezyny ręczne, rowery szynowe). Szybko 

okazało się, że „kolej drezynowa” stanowić może atrakcję nie tylko dla garstki hobbystów, 

lecz także – oferując wycieczki ogólnodostępne – stać się istotną atrakcją turystyczną 

regionu. Pierwsza taka inicjatywa pojawiła się na początku wieku na przejętej przez gminy 

linii nr 263 Swarzewo – Krokowa. Mimo znacznych problemów formalnych, wynikających  

z zawieszenia tego rodzaju działalności w pewnej „próżni prawnej”, drezyny ręczne pojawiły 

się w kolejnych miejscach – także na liniach należących do grupy PKP; obecnie tego typu 

inicjatyw funkcjonuje w Polsce kilkanaście. Znaczna liczba atrakcyjnych turystycznie,  

a wyłączonych z ruchu szlaków kolejowych sugeruje dalszy rozwój tej branży; pojawiają się 

jednakże i zagrożenia. Po pierwsze, są to czynniki prawno-organizacyjne, które znacznie 

utrudniają uzyskiwanie zgód na prowadzenie ruchu drezynowego (w skrajnych wypadkach: 

cofnięcie zgody już po zakupie pojazdów, czy też rozbiórka linii dopiero co uzdatnionej  

do ruchu przez społeczników). Drugi obszar zagrożeń związany jest z bezpieczeństwem; 

ruch drezyn ręcznych i rowerowych nie jest obarczony dużym ryzykiem, o czym świadczy 

dotychczasowy brak wypadków – i to pomimo braku regulacji prawnych. Brak wytycznych 

może spowodować jednak wykształcenie się złych praktyk, a nawet – w razie ewentualnego 

wystąpienia zdarzenia kolejowego z udziałem drezyn i nagłośnienia tego faktu – 

doprowadzić do odgórnego, zbiorczego zamknięcia wszystkich kolei drezynowych w Polsce.  

Celem wystąpienia jest krótkie wprowadzenie w problematykę drezyn na gruncie 

polskim. Zasygnalizowane zostaną najważniejsze zagadnienia formalne i techniczne (w tym 

związane z bezpieczeństwem) dotyczące funkcjonowania takich inicjatyw, różne szanse  
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i zagrożenia z nimi związane. Przestawione zostaną także dalsze postulaty badawcze  

i prawno-techniczne. 
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PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ ZAGRANICZNYCH SYSTEMÓW  

INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 

Kaja Kita 

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej 

Systemy informacji dla podróżnych odgrywają istotną rolę w procesie transportowym  

i zapewniają błyskawiczne przekazywanie informacji, co znacząco wpływa na efektywność 

usługi i zwiększa komfort podróży pasażerów. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem 

powstają dokładniejsze rozwiązania oraz aplikacje wyposażone w funkcje dodatkowe.  

W niniejszej pracy zostały omówione systemy informacji pasażerskiej aktualnie 

eksploatowane ze granicą oraz przedstawione ich zastosowania. 

Słowa kluczowe: informacja pasażerska, SDIP, aplikacje dla podróżnych 

 

Passenger information systems have notable role in transport process and ensure 

rapid information delivery, which significantly impacts on efficiency of service and increases 

comfort of passengers journey. Along with the growing demand new solutions and 

applications equipped with additional functions come into existence. In article there are 

presented passenger information systems exploited abroad and their usage. 

Key words : passenger information, SDIP, passenger applications 
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UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO W POLSCE 

mgr Patryk Piątkowski 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Celem niniejszego wystąpienia jest przybliżenie uczestnikom konferencji 

problematyki związanej z odpowiedzialnością cywilną przewoźnika kolejowego w Polsce. 

Autor na początku wystąpienia zaprezentuje podstawy prawne regulujące działalność 

przewoźnika kolejowego – zarówno prawodawstwo krajowe, jak i unijne. Ponadto w trakcie 

referatu zaprezentowana zostanie specyfika ryzyk po stronie przewoźnika kolejowego wraz 

z zasadami odpowiedzialności przewoźnika wobec osób trzecich - niebędących stroną 

umowy o przewóz. 

Istotą wystąpienia będzie charakterystyka umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej przewoźnika kolejowego wraz z omówieniem ostatniego projektu rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów (projekt z dn. 03.03.2017 r.) w sprawie ubezpieczenia 

przewoźnika kolejowego – w szczególności w zakresie znacznego zaniżenia 

proponowanych minimalnych sum gwarancyjnych. Co więcej - zaprezentowane zostaną 

również rozwiązania legislacyjne wybranych państw członkowskich UE w zakresie regulacji 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego wraz  

ze wskazaniem minimalnych sum gwarancyjnych. Pokrótce zostaną także ukazane 

postulowane w latach wcześniejszych rozwiązania Urzędu Transportu Kolejowego 

dotyczące omawianego ubezpieczenia.  

Podsumowaniem rozważań będą postulaty de lege ferenda - zarówno w przedmiocie 

minimalnych sum gwarancyjnych, jak i zakresu omawianego ubezpieczenia, mając  

na względzie przedstawioną podczas wystąpienia analizę wybranych szkód kolejowych wraz  

z szacunkowymi ich wartościami. 
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ROZWÓJ PODWOZI POJAZDÓW SZYNOWYCH 

Krzysztof Bochniarz 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki  

Instytut Pojazdów Szynowych 

Podstawą uzyskania odpowiednich parametrów dynamicznych pojazdu oraz jego 

poprawnego zachowania się w trakcie jazdy jest właściwa praca zespołów i podzespołów 

tworzących podwozie pojazdu. Determinują one również sposób oddziaływania 

przemieszczającego się pojazdu na elementy infrastruktury kolejowej, takie jak: szyny, 

podkłady, podtorze, jak również koszty samego utrzymania samego pojazdu. Należy 

podkreślić, iż obecnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne podwozi pojazdów szynowych 

są efektem wieloletniego rozwoju układów biegowych, na który to wpływ miały różne 

czynniki zewnętrzne. 

W pracy w kolejnych punktach omówiono podstawy teorii ruchu pojazdów 

szynowych, w tym m.in. problematykę poruszania się pojazdu w torze, zachowania 

właściwej spokojności biegu związanej z wężykowaniem zestawów kołowych, bezpiecznym 

pokonywaniem łuków torowych oraz zachowaniem właściwego współczynnika 

bezpieczeństwa z uwagi na wykolejenie. Przedstawiono kolejne etapy rozwoju podwozi 

trakcyjnych i doczepnych pojazdów szynowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczących 

zmian wprowadzonych na przestrzeni lat w układach usprężynowania oraz tłumienia. 

Wskazano i omówiono czynniki wymuszające stosowanie elementów podatnych oraz 

zawieszeń aktywnych w układach biegowych pojazdów szynowych. Autor omówił rolę 

narzędzi komputerowego wspomagania projektowania w aspekcie rozwoju konstrukcji 

podwozi pojazdów szynowych. Ostatecznie w pracy wskazano prawdopodobne kierunki 

dalszego rozwoju układów biegowych pojazdów szynowych. 
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GEODEZYJNE TECHNIKI POMIAROWE W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ 

STANDARDU TECHNICZNEGO GK-1 

mgr inż. Przemysław Grabias 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,  

Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa 

Na terenach kolejowych stosuje się obecnie wiele różnorodnych technologii  

i rozwiązań pomiarowych. Uchwalony w styczniu 2016 r. standard techniczny „O organizacji 

i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1 wskazuje zalecane metody 

wykonywania prac terenowych oraz zakres ich stosowania. Stawia także wiele 

szczegółowych wymagań dotyczących dokładności pomiarów oraz warunków i konfiguracji 

ich prowadzenia. Referat opisuje najpopularniejsze aktualnie techniki geodezyjne: 

tachymetrię, niwelację, pomiary GNSS oraz skaning laserowy. Przybliża również ich 

potencjalne zastosowanie w geodezji kolejowej, m.in. w obszarze zakładania kolejowych 

osnów geodezyjnych i specjalnych, przeprowadzania regulacji osi toru kolejowego, pomiaru 

skrajni oraz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. 

Referat prezentuje także rozwiązania sprzętowe wykorzystujące bezpośrednio lub 

pośrednio wymienione techniki pomiarów geodezyjnych. Rozwiązania te obejmują szerokie 

spektrum przyrządów do diagnostyki i badania geometrii torów m.in. toromierze ręczne  

i belki pomiarowe oraz elektroniczne toromierze wózkowe, a także drezyny lub wagony 

pomiarowe. Wiele z nich pozwala na zamocowanie osprzętu geodezyjnego (np. reflektora 

pryzmatycznego) lub też bezpośrednio tachymetru, skanera lub odbiornika GNSS. 

Umożliwia to prowadzenie kompleksowego pomiaru różnymi technikami oraz porównanie  

i kontrolę uzyskanych wyników. Charakterystyka oraz dokładność poszczególnych technik  

i rozwiązań została odniesiona do zaleceń i wymagań Standardu GK-1. 
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NAJNOWSZE TRENDY W ROZWOJU SYMULATORÓW KOLEJOWYCH 

Witold Bartnik 
 
Politechnika Warszawska 

Symulatory pojazdów kolejowych od wielu lat stanowią jeden z istotnych elementów 

wsparcia systemu kształcenia maszynistów. Jest to związane z faktem, że stanowią one 

jedyne narzędzie umożliwiające uczestnikowi szkolenia zapoznanie się ze specyfiką  

i sposobami postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych i niebezpiecznych.  

Rozwiązania symulatorowe dostarczane w ostatnich latach przez producentów 

krajowych (AutoComp Management) i zagranicznych (CORYS, Lander) są stosunkowo 

drogie i wymagają znaczącej przestrzeni. Powoduje to ograniczoną popularność tego typu. 

Jednocześnie narasta potrzeba podniesienia poziomu edukacji maszynistów, zapoznania  

z systemami pojazdami kolejowymi oraz ruchem kolejowym. Trudno też wymagać inwestycji  

w pełnowymiarowe symulatory od placówek oświatowych (technika kolejowe) czy szkół 

wyższych (o profilu transportu kolejowego). 

Zmieniają się również oczekiwania operatorów kolejowych na świecie, którzy 

oczekują od producentów systemów w wersji uproszczonej (desktop simulator). Wychodząc 

naprzeciw temu zapotrzebowaniu światowi potentaci zaczynają oferować produkty, 

charakteryzujące się rezygnacją z zabudowy w kompletnej kabinie, brakiem platformy  

z sześcioma stopniami swobody, uproszczonymi rozwiązaniami wyświetlania itd. Pojawiły 

się także pierwsze propozycje symulatorów opartych o gogle wirtualnej rzeczywistości (VR), 

jak również swego rodzaju "klas symulatorowych" gdzie jeden instruktor prowadzi 

jednocześnie zajęcia z kilkoma uczestnikami szkolenia. 

Tego typu symulatory mogą, dzięki znacząco niższej cenie, potencjalnie posłużyć nie 

tylko do szkolenia maszynistów, ale także dla edukacji uczniów szkół i techników o profilu 

kolejowym oraz studentów uczelni technicznych na kierunku Transport. Mogą one także 

zachęcić do związania swojej przyszłości z koleją kobiety, których reprezentacja pośród 

maszynistów w Polsce jest znikoma – jest ich tylko 6. 

W najbliższej przyszłości producenci symulatorów będą prawdopodobnie dążyć  

do wykorzystania nowoczesnych technik biometrycznych. Związane jest to z potrzebą 

weryfikacji kompetencji i zdrowia maszynistów i kandydatów na to stanowisko. Badanie 

poziomu stresu czy rytmu serca może pozwolić na wskazanie osób podczas szkolenia 

kandydatów, którzy są niezdolni do wykonywania tego zawodu.  
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ROZWIĄZANIE PARKINGÓW „PARKUJ I JEDŹ” W SYSTEMACH  

KOLEJOWO-DROGOWYCH 

Bartłomiej Dyderski 

Politechnika Poznańska 

W ostatnich dziesięcioleciach duże miasta padły ofiarą zachłyśnięcia się transportem 

indywidualnym i pro samochodowej polityki transportowej, realizowanej od połowy 

dwudziestego wieku. Często samochód zamiast udogodnieniem staje się przekleństwem  

w miastach, głównie za sprawą ograniczonej ilości przestrzeni. Pokonywanie stosunkowo 

niewielkich odległości samochodem w centrach miast sprawia więc ogromne trudności. 

Oprócz ludności mieszkającej w samym mieście, muszą się w nim także poruszać 

ludzie mieszkający poza aglomeracją. Do pracy, do szkoły, do centrów usługowych. Ponad  

3 miliony osób w Polsce w dojeździe do pracy przekracza granice swojej gminy tracąc 

dziennie 1, 2 lub 3 godziny. Oczywiście nie każdy dojeżdżający ma bezpośredni dostęp  

do transportu publicznego. Mowa tu o ludności mieszkającej kilka kilometrów  

od najbliższego przystanku kolejowego, tramwajowego, metra lub autobusowego. 

Specjalnie z myślą o tych ludziach opracowany został system parkingów P&R (Park and 

Ride). 

System ten jest ważnym elementem racjonalnej polityki komunikacyjnej w miastach  

i poza nimi. W Stanach Zjednoczonych i w zachodniej Europie znany już od kilku dekad,  

a w Polsce pierwsze parkingi tego typu powstały w połowie lat dziewięćdziesiątych. Jest  

to więc system parkingów połączonych z przystankiem kolejowym, tramwajowym lub 

metra. Dojeżdżający do pracy ludzie za symboliczną opłatę pozostawiają swoje pojazdy  

na bezpiecznym parkingu i przesiadają się do komunikacji publicznej. Tematem przewodnim 

referatu będzie przedstawienie, w jaki sposób rozwiązane są parkingi P&R w połączeniu  

z liniami kolejowymi w Polsce. 
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ANALIZA WYMAGAŃ WYBRANYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ POJAZDÓW SZYNOWYCH TRANSPORTU 

MIEJSKIEGO 

Hubert Pietrzkiewicz 

Politechnika Poznańska 

W artykule przedstawiono analizę wymagań wybranych elementów wyposażenia 

przestrzeni pasażerskiej tramwajów, które mają także wpływ na poziom bezpieczeństwa 

pasażerów. Komunikacja miejska to przewozy pasażerskie, które wykorzystują głównie 

drogi publiczne i drogi szynowe. Tramwaj jest pojazdem szynowym przeznaczonym  

do przewozu osób i rzeczy, porusza się po drogach szynowych . Instytucje Unii Europejskiej 

promują idee transportu publicznego, co przekłada się na rozwój komunikacji miejskiej.  

Ze względu na wysoką intensywność występowania zjawiska kongestii w dużych miastach 

przez władze miejskie promowany jest transport komunikacją miejską. Dla pasażerów 

komunikacji miejskich istotną miarą jakości przewoźnika jest jego punktualność. Tramwaje 

zostają dopuszczone do ruchu po przejściu procesu homologacji, który odbywa się  

na podstawie określonych przepisów. Do projektowania i konstruowania tramwaju 

potrzebna jest znajomość wielu norm i rozporządzeń, które opisują budowę, cechy  

i wymagania im stawiane. Współczesne tramwaje posiadają wiele elementów wpływających 

na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżujących pasażerów. Źródła 

zagrożeń to twory, których obecność, stan, własności mogą być powodem rozpoznania 

zagrożenia. Artykuł zawiera wybrane źródła zagrożeń, które zostały zidentyfikowane dla 

przestrzeni pasażerskiej tramwaju. Aktywizacja zagrożeń prowadzi do zdarzeń 

niepożądanych m.in. wypadków, uszczerbku na zdrowiu pasażerów. Zastosowane systemy 

bezpieczeństwa redukują zagrożenie do poziomu akceptowalnego. Poręcze i uchwyty  

to jeden z najważniejszych elementów dla stojących pasażerów. Pasażerowie trzymając się 

za poręcze i uchwyty zapewniają sobie równowagę. W nowoczesnych tramwajach istnieją 

różne rozwiązania stosowania poręczy i uchwytów, które zwiększają efektywnie poziom 

bezpieczeństwa.  
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PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA PIĘTROWYCH ELEKTRYCZNYCH 

ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH DO KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH  

W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

inż. Dawid Licheniak 

Politechnika Poznańska 

W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania Piętrowych Elektrycznych 

Zespołów Trakcyjnych na potrzeby regionalnego transportu szynowego w Województwie 

Wielkopolskim. Zaprezentowano niezrealizowaną koncepcję budowy Piętrowych 

Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych z 1984 roku. Wspomniana koncepcja PEZT została 

odniesiona do projektów innych PEZT, zarówno tych używanych w Europie, jak  

i znajdujących się jeszcze w fazie projektowania. Porównano najważniejsze charakterystyki 

techniczno-eksploatacyjne przywołanych projektów. Zaproponowano trasy do obsługi 

połączeń przez PEZT ze szczególnym uwzględnieniem takich determinant, jak: zasięg kolei 

metropolitalnej i regionalnej, struktura demograficzna Aglomeracji Poznańskiej, główne 

kierunki migracji, wielkość potoków ruchu oraz stan techniczny infrastruktury.  
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PRZYWRÓCENIE ZNACZENIA PASAŻERSKIEGO LINII KOLEJOWEJ 131  

NA ODCINKU CHORZÓW BATORY – TARNOWSKIE GÓRY 

Dawid Kasprzycki 

Politechnika Śląska, Wydział Transportu 

Student kierunku Transport Kolejowy 

Transport kolejowy na Śląsku przez wiele lat był zaniedbywany i coraz większej liczbie 

pasażerów kojarzył się coraz gorzej. Wraz z kolejnymi inwestycjami powoli odzyskuje 

znaczenie jako szybki i atrakcyjny środek transportu. Kolejne modernizacje infrastruktury  

i zakupy nowego taboru przyciągają nowych podróżnych. Wraz z podpisaniem ustawy 

metropolitarnej region śląski uzyskał możliwość dalszej integracji taryfowej i stworzenia 

kolei aglomeracyjnej. 

Linia 131 aktualnie nie jest w dobrym stanie. Zły stan infrastruktury sprawia że czas 

przejazdu pociągiem jest tylko o pięć minut krótszy niż autobusem. W poprzednich latach 

wykasowano wiele pociągów z powodu ograniczania pracy przewozowej. Wycofano się 

również ze sprzedaży popularnych biletów strefowych. Nowy zarząd Kolei Śląskich 

prowadzi doraźne działania jak obsługa relacji Katowice – Lubliniec zmodernizowanym 

składem, który został okrzyknięty Śląskim Pendolino. (w kolejnych miesiącach ma dołączyć 

druga jednostka). Obniżono również ceny biletów, ale to zdecydowanie za mało. Brakuje 

taktu, który zapewniłby pasażerom poczucie stabilności. Połączenie obsługiwane jest 

aktualnie przez osiem par pociągów które nie odpowiadają potrzebom podróżnych. 

W planach Urzędu Marszałkowskiego jest stworzenie szybkiego połączenia z Katowic  

na lotnisko w Pyrzowicach. Największą popularnością cieszy się koncepcja linii przez 

Tarnowskie Góry do Pyrzowic. Decyzja ta sprawi że linia między Chorzowem Batorym,  

a Tarnowskimi Górami będzie wymagać kompleksowej modernizacji. Praca ma na celu 

pokazać że linia ta ma ogromny potencjał jako podstawa kolei aglomeracyjnej w regionie. 

Mimo modernizacji zakonserwowany zostanie dawny układ który w obecnych czasach nie 

jest najlepszy. Wiele przystanków zlokalizowanych przy kopalniach i hutach, które dawniej 

generowały potoki podróżnych aktualnie utraciły swoje znaczenie. Wiele zakładów zostało 

zamkniętych. Z tego powodu nie ma wymiany pasażerów i każdorazowe zatrzymanie składu 

sztucznie wydłuża czas podróży. Oprócz koniecznej modernizacji ważne jest 

przeanalizowanie obecnych potrzeb i zmiana lokalizacji kilku przystanków, a także budowa 

nowych. Wzdłuż linii powstało kilka nowych osiedli i zakładów pracy. Aktualnie  
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są obsługiwane głównie za pomocą autobusowej i tramwajowej komunikacji miejskiej,  

a także przez indywidualny transport samochodowy. Rolę tę z powodzeniem mogłaby 

przejąć kolej.  
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EZT W POLSCE NA PRZESTRZENI LAT 

Mateusz Łupierz 

Politechnika Śląska, Wydział Transportu 

Student kierunku Transport Kolejowy 

Elektryczne zespoły trakcyjne oraz ich cechy zmieniały się na przestrzeni lat. Każdy 

z nich wyglądał nieco inaczej, posiadał inne wyposażenie oraz inne cechy konstrukcyjne. 

Porównując EZT wyprodukowane jeszcze w latach 40. czy 50. poprzedniego stulecia z tymi, 

z którymi obecnie spotykamy się na co dzień możemy z pewnością stwierdzić, że różnice  

są ogromne. Dla pasażera kolei ważne oraz interesujące mogą być następujące kryteria: 

okres produkcji EZT, data wycofania z eksploatacji danego egzemplarza (jeżeli nie jest już 

w użyciu), użytkownik danego EZT, maksymalna prędkość konstrukcyjna oraz 

eksploatacyjna, liczba miejsc siedzących, liczba wagonów czy wnętrze i udogodnienia, co dla 

pasażera z pewnością jest najważniejszą cechą. Porównując kryteria poszczególnych EZT  

na przestrzeni lata można zorientować się jak wyglądały kiedyś i jak wyglądają obecnie oraz 

dokonać ich porównania. Można także zorientować się ile EZT było wykorzystywanych  

na przestrzeni lat w Polsce. Należy pamiętać, że historia EZT w Polsce rozpoczęła się  

w 1936 roku i pojazdu EW51 i trwa do dnia dzisiejszego, co potwierdza znaczna liczba 

Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych używanych na przestrzenia lat na terenach polskich. 

W artykule przedstawiono analizę poszczególnych EZT "kiedyś i dziś", co jest interesujące, 

zarówno ze względu na ich porównanie, jak również na ewentualne udoskonalenia jakie 

można by do poszczególnych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych wprowadzić, aby  

w przyszłości stały się one jeszcze lepsze i bardziej atrakcyjne niż modele wcześniejsze, oraz 

aby korzystanie z nich było dla pasażerów nie tylko koniecznością dojazdu z punktu "A"  

do punktu "B", lecz także przyjemnością, że mogą korzystać z takiego a nie innego modelu 

EZT. 

  
Rysunek 1 EW 51 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/EW51#/media/File:EW
51-36_(91000).JPG) 
 

Rysunek 2 ED250 - "PENDOLINO" 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Alstom_EMU250#/media/File:
20150207_Pendolino_ED250_PKP_Intercity_Krakow_5031.
jpg) 
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SYSTEM KOLEI MIEJSKIEJ OPARTY NA INFRASTRUKTURZE  

POPRZEMYSŁOWEJ MIASTA JAWORZNA 

Jurand Nowak 

Politechnika Śląska, Wydział Transportu 

Student kierunku Transport Kolejowy 

Projekt koncepcyjny dotyczy powstania w Jaworznie linii kolejowej, obsługiwanej 

przez szynobusy, wykorzystującej w głównej mierze istniejącą infrastrukturę kolejową. 

Zaprojektowana linia łączyłaby się z drogą kolejową E30 nieopodal centrum handlowego  

w Sosnowieckim Jęzorze. 

Jaworzno to powiat położony w Województwie Śląskim. Miasto leży we wschodniej 

części drugiego co do wielkości skupiska mieszkańców Polski. Takie położenie pozwala  

na prosty dojazd samochodem, zarówno do Katowic i do Krakowa. Przykładem 

pozytywnych działań w zakresie transportu publicznego jest zakup przez PKM Jaworzno 

nowoczesnych autobusów elektrycznych. Mimo tych działań nieunikniony jest wzrost ilości 

użytkowników dróg. Ilość osób podróżujących samochodem zmniejsza przepustowość  

co prowadzi do zwiększenia czasu przejazdów. Jedyną szansa, która pozwala uniknąć 

paraliżu komunikacyjnego jest kolej. 

System ma za zadanie łączyć następujące dzielnice Jaworzna: Dąbrowe Narodową, 

Osiedle Stałe, Niedzieliska, Podłęże, Rejon Elektrowni, Jeleń, Rejon Kopalni Sobieski oraz 

Bory. Projekt w znacznej mierze bazuje na istniejącej infrastrukturze kolejowej, z której 

obecnie korzystają elektrownia, kopalnie i zakłady chemiczne. Niezwykle istotnym 

czynnikiem determinującym przebieg miejskiej linii kolejowej jest gęstość zaludnienia. 

Okazuje się, że przebieg torów obsługujących zakłady przemysłowe znajduje się bardzo 

blisko skupisk ludzkich. Kolejnym czynnikiem, który może przysporzyć pasażerów jest 

działająca od grudnia 2008 roku na terenie województwa śląskiego Szybka Kolej Regionalna 

łącząca Sosnowiec przez Katowice z Tychami. Połączenie Jaworznickiego systemu kolejki 

miejskiej przebiegałoby poprzez linie E30 na odcinku Sosnowiec Centrum Handlowe przez 

Mysłowice do stacji Katowice Szopienice Południowe. 

Wiele inwestycji w naszym kraju powstało dzięki tzw. partnerstwu publiczno-

prywatnemu. Jaworzno jest siedzibą wielu firm, które mogłyby zyskać na tego typu 

współpracy. Przede wszystkim jednak, dzięki temu rozwiązaniu, zyskają mieszkańcy miasta -

pracujący lub studiujący w Katowicach. Projekt, mimo zaangażowania znacznych środków 
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finansowych może okazać się zbawienny z powodu wzmagającej się kongestii, a z pewnością 

usprawni dostępność do komunikacji regionalnej dla mieszkańców Jaworzna. 
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ZASTOSOWANIE METOD ANALIZY RYZYKA W KONTEKŚCIE  

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 402/2013. 

Tomasz Biernacki 

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej 

Cztery lata temu zostało przyjęte Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Unii 

Europejskiej nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie 

wyceny i oceny ryzyka. Rozporządzenie to stosuje się równo od dwóch lat. Zmiana 

wprowadziła zainteresowanie różnymi metodami oceny ryzyka. Jednak proces zarządzania 

ryzykiem nie jest prostolinijny i ma charakter wieloetapowy. Istnieje wiele różnych metod 

analizy ryzyka, które różnią od siebie się w sposób znaczący. Natomiast każda z metod 

prowadzi do zaakceptowania ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami.  

W niniejszym artykule przedstawiono metody analizy ryzyka spośród ogólnodostępnych 

oraz porównano je ze sobą pod względem możliwości użycia.  

Słowa kluczowe: Analiza ryzyka, Rozporządzenie 402, FMEA, ryzyko akceptowalne. 

Four years ago, the Commission Implementing Regulation of the European Union  

No. 402/2013 on a common safety assessment methodology for valuation and risk 

assessment was adopted. Almost two years ago, this regulation began to apply. The change 

has introduced interest in various risk assessment methods. However the risk management 

process is not straightforward and has a multi-stage nature. There are many different 

methods of risk analysis that differ significantly from one another. On the other hand, each 

method leads to accepting the risks associated with the identified threats. This article 

presents methods of risk analysis among the general public and compared them in terms  

of their use. 

Keywords: Risk Analysis, Regulation 402, FMEA, Acceptable risk. 
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DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-

DROGOWYCH 

Ignacy Góra 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

Problematyka bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych jest istotna 

głównie ze względu na skalę problemu – około trzech czwartych zdarzeń kolejowych ma 

miejsce właśnie na przejazdach kolejowo drogowych oraz w wyniku nieuprawnionego 

przekraczana torów kolejowych. W opracowaniu przedstawione zostały dane statystyczne 

związane z bezpieczeństwem transportu kolejowego z wyszczególnieniem zdarzeń 

kolejowych na przejazdach kolejowo drogowych oraz przejściach dla pieszych, 

uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne które mają zastosowanie do przejazdów 

oraz przejść oraz działania podejmowane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 

(UTK), działającego jako Krajowa Władza Bezpieczeństwa (NSA), w dziedzinie 

bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych (PKD). Zaprezentowano również 

szereg rozwiązań, które mogą obniżyć poziom ryzyka związany z przejazdami kolejowo-

drogowymi oraz przejściami dla pieszych. 

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo transportu, przejazdy kolejowo-drogowe, zdarzenia 

kolejowe 

 

Safety at railway level crossings play very important role. Around 75% of all accidents  

in railway transport take place during railway tracks crossing (including trespassing). In the 

article statistical data from Europe as well as Poland is presented and discussed. Moreover 

short review of existing technical solutions and actions taken by the Polish NSA to increase 

safety are described. 

 

Keywords: railway safety, level crossings, railway accidents  
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STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJOWE  

DLA ALTERNATYWNYCH PALIW I ROZWIĄZAŃ NAPĘDOWYCH  

DLA POJAZDÓW SPALINOWYCH W KOLEJNICTWIE 

Tomasz Szklarz 

Politechnika Śląska, Wydział Transportu 

1. Wstęp 

Referat rozpocznę od przybliżenia paru potrzebnych definicji dla zrozumienia 

przedmiotu referatu tj. zastosowań alternatywnych źródeł energii dla pojazdów szynowych 

tzn. takich, które można bezpośrednio wykorzystać w pojeździe bez przekształceń  

w elektrowniach. Zatem skupienie będzie na pojazdy spalinowe typu Pesa 221M,  

czy Newag SA138 mające zastosowanie na liniach o małych potokach pasażerskich bądź  

na takich gdzie nie doszło do elektryfikacji danego szlaku np.: Zgorzelec-Węgliniec bądź 

Piła-Krzyż czy obecnie planowany do elektryfikacji odcinek Ocice – Rzeszów [1].  

Również będzie przestawiona możliwość integracji z istniejącymi rozwiązaniami oraz 

projektami współfinansowanymi przez NCBiR np.: pojazd bimodalny wykorzystujący 

połączenie dwóch trakcji spalinowej i elektrycznej [2], oraz modernizacje obecnego taboru 

szynowego i perspektyw modernizacyjnych pojazdów drogowo-szynowych np.: ciągników 

Valtra z odpowiednią zabudową czy popularny w tych zastosowaniach UNIMOG. 

Alternatywnymi źródłami energii analizowanymi w referacie są: 

• LPG będące mieszaniną propanu i butanu, 

• CNG i LNG, 

• metanol i etanol, 

• ogniwa paliwowe (zwłaszcza wykorzystujące wodór), 

• hybrydy w tym gazowo-elektryczne, 

• biopaliwa z oleju rzepakowego. 

2. Analiza wpływu na środowisko oraz ocenienie fazy rozwoju danego rozwiązania  

w pojazdach wykorzystywanych w kolejnictwie 
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Analiza SWOT będzie miała na celu przedstawienie zalet i wad oraz szans i zagrożeń 

związanych z danymi rozwiązaniem dla otoczenia, ponieważ występuje oddziaływanie  

z otoczeniem będące nieuniknionym. 

Wprowadzenie taboru przedstawia poniższy schemat blokowy: 

 

Dla LPG będące mieszaniną propanu i butanu. 

Tabela 1 Macierz SWOT dla LPG 

 Pozytywne Negatywne 

Wpływ na 

pojazd 

• Możliwość dostosowania 

istniejącego taboru 

napędzanego silnikami 

wysokoprężnymi do paliwa 

gazowego, 

• Niższa emisja szkodliwych 

gazów wydechowych, 

• Zamarza w bardzo niskich 

temperaturach co rozwiązuje 

• Podwyższenie masy pojazdu, 

• Obciążenie dachu zbiornikami, 

• Podwyższone ryzyko pożarowe, 
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sprawę rozruchu pojazdu. 

Wpływ na 

otoczenie 

• Dopracowana technologia, 

• Wysoki udział polskich firm 

na rynku instalacji gazowych 

w celach napędowych, 

• Stosunkowo niskie koszty 

projektowania ze względu na 

normy techniczne oraz 

występowanie typowych 

elementów, 

• Możliwość produkowania 

gazu z osadów i odpadów, 

• Łatwiejsze spełnianie norm 

europejskich w emisji spalin. 

• Wysokie ceny gazu do celów 

napędowych z powodu 

fiskalnych, 

• Brak zachęt dla, 

• Niskie rozeznanie  

Dla ogniw paliwowych wykorzystujących wodór. 

Tabela 2 Macierz SWOT dla ogniw paliwowych 

 Pozytywne Negatywne 

Wpływ 

na pojazd 

• Brak w praktyce emisji 

szkodliwych dla środowiska 

• Niska masa przy 

zastosowaniu zbiorników 

zbudowanych z materiałów 

kompozytowych  

• Wysokie koszty eksploatacji 

pojazdu, 

• Bardzo wysokie ryzyko 

wybuchu wodoru zwłaszcza 

w wypadku wystąpienia , 

Wpływ 

na otoczenie 

• Innowacyjność technologii, 

• Wysoka efektywność 

zasilania, 

• Poparcie polityczne 

• Energochłonna technologia 

uzyskiwania wodoru – niska 

sprawność procesu, 

• Bardzo niska gęstość wodoru, 

•  Kapitałochłonność technologii, 

• Wymagane są wysokie 
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kwalifikacje pod względem 

materiałoznawstwa, budowy i 

eksploatacji maszyn, 

• Małe doświadczenia z 

porównaniu z pojazdami 

hybrydowymi – zdecydowanie 

większe mają firmy 

motoryzacyjne od firm branży 

kolejowej, 

• Możliwość blackoutów oraz 

długotrwałych niedoborów 

energii elektrycznej w 

przypadku masowej produkcji 

wodoru co wymaga inwestycji 

w sieci elektroenergetyczne 

oraz elektrownie. 

Dla etanolu i metanolu, które są najczęściej wykorzystywanymi alkoholami, jeżeli 

chodzi o paliwo np.: w silnikach modelarskich czy w samochodach [3]. 

Tabela 3 Macierz SWOT dla etanolu i metanolu 

 Pozytywne Negatywne 

Wpływ 

na pojazd 

• Mieszaniny mogą powodować 

podwyższenie liczby 

cetanowej – daje to łatwiejszy 

rozruch w warunkach 

zimowych 

• Nie zamarza w niskich 

temperaturach obecnie 

obserwowanych w Polsce 

• Małe możliwości dostosowania 

pojazdów do paliwa, 

• W praktyce mogą być 

stosowane jako biokomponenty 

i w przypadku pojazdów 

niedostosowanych możliwość 

zniszczenia silnika. 

Wpływ 

na otoczenie 

• Dopracowana technologia, 

• Łatwość wytwarzania etanolu 

i metanolu. 

•  Wysoka palność, 

• Ryzyko zatruć metanolem przy 

kradzieżach paliwa do celów 
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• Bardzo niskie koszty 

produkcji. 

• Stymulacja gorzelni i 

rolnictwa – rozwój transportu 

szynowego. 

• .Niskie koszty produkcji/ 

spożywczych, 

• Możliwość podniesienia cen 

żywności – mogą powodować 

niepokoje społeczne i zamieszki. 

Dla napędu hybrydowego – współczesne lokomotywy spalinowe stosowane np.:  

w PKP Intercity mają prądnice napędzające silniki elektryczne poprzez agregat spalinowy 

[4]. Jednakże są robione próby pojazdów mogących pokonywać odcinki z trakcją 

elektryczną za pomocą odbieraków prądu oraz pojazdów bimodalnych będących 

przedmiotem finansowania NCBiR Newaga z siedzibą w Nowym Sączu. 

Tabela 4 Macierz SWOT dla napędu hybrydowego 
 Pozytywne Negatywne 

Wpływ 

na pojazd 

• Pojazd jest zbudowany 

z elementów typowych, 

• Możliwość wykorzystania 

dwóch rodzajów trakcji – 

elektrycznej oraz spalinowej 

• Zwiększone wykorzystanie 

gniazd do sterowania 

ukrotnionego oraz 

zmniejszenie zużycia paliw. 

• Skomplikowane układy SCR 

w nowoczesnych pojazdach, 

• Stosunkowo droga eksploatacja 

• Możliwość szybkiej 

dekapitalizacji, 

• Skomplikowana instalacja 

elektryczna, 

Wpływ 

na otoczenie 

• Dopracowana technologia, 

• Są znane firmy w Polsce o 

międzynarodowej renomie 

w branży np.,: Medcom czy 

Emit Żychlin, 

• Możliwość uzyskania różnych 

dofinansowań zewnętrznych 

oraz korzystania z instytutów 

• Uzależnienie od dostaw paliw 

będące produkowane 

w przeważającej ilości z importu, 

• Mimo nowoczesnych 

technologii silnik wykazuje 

stosunkowo niewielką 

sprawność, 

• Skomplikowanie konstrukcji 
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badawczych.  oraz długotrwałość procesów 

produkcyjnych i projektowych, 

Biopaliwa na bazie rzepaku [5]. 

Tabela 5 Macierz SWOT dla biopaliw bazujących na rzepaku 

 Pozytywne Negatywne 

Wpływ 

na pojazd 

• Minimalna liczba przeróbek 

w układzie zasilającym 

co umożliwia korzystanie 

z istniejących silników, 

• Porównywalne zużycie 

biopaliwa do paliwa. 

• Możliwość zamarzania w niskich 

temperaturach wprowadza 

konieczność, 

• Charakterystyczny zapach 

spalin, 

• Możliwość zatarcia silnika oraz 

systemów wtryskowych 

niedostosowanych do biopaliw. 

Wpływ 

na otoczenie 

• Jest korzystne dla 

bezpieczeństwa 

energetycznego kraju, 

• Łatwa dostępność oraz 

w praktyce małe potrzeby 

inwestycyjne 

w infrastrukturę 

dystrybucyjną, 

• Zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych co ma 

znaczenie w transporcie 

kolejowym. 

• Biopaliwa są obłożone akcyzą, 

• Możliwość podniesienia się cen 

żywności, 

• Zmniejszenie bioróżnorodności, 

•  Kosztochłonna przeróbka 

na paliwo odpowiadające 

właściwościom klasycznemu 

olejowi napędowemu. 

Rozpocząć podpunkt można od rodzajów zanieczyszczeń wytwarzanych poprzez 

pojazdy spalinowe [6]: 

• termiczne, ponieważ gazy wydechowe osiągają dość wysoką temperaturę, 

• powietrza – gazy spalinowe składają się z dwutlenku węgla, tlenków azotu, 

tlenków siarki, tlenku węgla i związki stałe [7], 
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• gleby – głównie chodzi o kadm, azbest z okładzin hamulcowych oraz o metale 

ciężkie, 

• wód powierzchownych np.: z powodu wycieków paliw do wody 

• kwaśne deszcze poprzez łączenie niektórych gazów wydechowych z wodą 

zwłaszcza tlenki siarki oraz azotu są bezwodnikami kwasów [8]. 

• odpady związanie z wytworzeniem, naprawą oraz utylizacją danego pojazdu  

w tym ślad węglowy. 

Będzie również przeprowadzona analiza procesów projektowych w formie wykresów 

Gantta oraz sieci PERT. Zatem: 

Tabela 6 Harmonogram działań koniecznych do wykresu Gantta 

Lp. Nazwa zadania 
Czas 

trwania 
Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki 

1 
Rozpoznanie możliwości 

projektowych 
40 dni 

pon, 17-05-

08 
pon, 17-07-03 

 

2 
Szkicowanie i projektowanie 

komputerowe pierwszych koncepcji 
200 dni 

wto, 17-07-

04 
pon, 18-04-16 1 

3 
Analiza projektów i wyłonienie 

najlepszego 
9 dni 

wto, 18-04-

17 
wto, 18-04-17 2 

4 
Rozwój najlepszego projektu i 

szczegółowe jego rozwijanie 
720 dni 

wto, 18-04-

17 
wto, 21-02-16 3 

5 

Wykonanie modeli do badań 

wytrzymałościowych oraz innych 

koniecznych w skali 

50 dni śro, 21-02-17 wto, 21-04-27 3;4 

6 Analiza wyników i decydowanie 12 dni śro, 23-02-01 czw, 23-02-16 1;5;7 

7 Wykonanie prototypów 450 dni śro, 21-04-28 wto, 23-01-31 3;4;5 

8 Działania marketingowe 
1200 

dni 
pią, 23-02-17 czw, 27-11-04 6 

9 Wdrożenie do produkcji 160 dni pią, 23-02-17 czw, 23-09-28 6;7 

10 Sprzedaż produktu 
1750 

dni 

wto, 31-08-

19 
śro, 38-06-30 8;9;11 

11 Produkcja 
2000 

dni 
śro, 23-10-04 pon, 31-08-18 9 
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12 Rozwój 
1890 

dni 
śro, 23-10-04 czw, 31-03-13 9 

13 Zakończenie produkcji 30 dni 
czw, 38-07-

01 
śro, 38-08-11 6;10;11;12 

 

Ilustracja 1 Wykres Gantta dla produkcji nowoprojektowanego taboru dla 

kolejnictwa 

 

Ilustracja 2 Sieć PERT dla procesu wdrażania i produkcji taboru kolejowego. 

 

Zgodnie z założeniem i analizą wniosków będących efektem pracy, wynika jasno,  

że ogniwa paliwowe wpływają w znaczącym stopniu na infrastrukturę, ponieważ wodór jest 

łatwopalnym gazem oraz jego technologia wytwarzania obecnie jest wręcz energochłonna,  

na co nie stać biedniejszych państw unijnych bez finansowania zewnętrznego, chociażby  

w postaci kredytów EBI [9]. 

Problemem może być dość wysokie zanieczyszczenie środowiska poprzez 

wykorzystanie w jednej technologii wytwarzania wodoru pochodnych ropy naftowej [10],  

a w przypadku elektrolizy wody problemem jest lotność wodoru wynikająca z małej gęstości 

rzędu 0,09 g/dm3 co jest problemem nie do przeskoczenia nawet w przypadku stosowania 

metod z wykorzystaniem temperatur z okolic zera bezwzględnego i wysokich ciśnieniach – 



 

 

Str. 53 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

destylacja powietrza atmosferycznego. Samo skroplenie powietrza nie jest problemem, 

ponieważ w 1883 przez Karola Olszewskiego oraz Zygmunta Wróblewskiego zostało 

osiągnięte skroplenie powietrza [11] – zatem jest to najmniejszy problem, ponieważ 

technologia jest stosunkowo tania oraz szeroko rozpowszechniona. 

Dość istotnym problemem są wysokie koszty utrzymania i budowy zaplecza dla ogniw 

paliwowych, ponieważ zbiorniki do wodoru muszą wytrzymywać ciśnienie 700 barów,  

co w przeliczeniu daje 70 MPa, czyli około 6900 atmosfer fizycznych. Problemem będzie 

utrzymanie takiego ciśnienia oraz porowatość materiału przejawiająca się tzw. uciekaniem 

gazu do atmosfery więc trzeba zakładać pewne upływy przy projektowaniu zbiorników [12].  

Do głosu dochodzi wysoka cena wodoru oraz niekorzystny bilans energetyczny wynikający  

z zużytej energii, przez co powoduje niską opłacalność stosowania, oraz fakt, że przy 

projektowaniu pojazdu należy myśleć zawczasu o ogniwach paliwowych np.:  

ALSTOM Coradia iLint [13] przez co napęd taki mimo zalet ma sporo wad, których nie należy 

pomijać przy wyborze. 

Kolejnym omawianym kontrowersyjnym rozwiązaniem są biopaliwa oparte  

na rzepaku [14]. Sam rzepak jest rośliną wykorzystywaną w przemyśle rolno-spożywczym 

jako roślina do pasz czy jako surowiec do olejów spożywczych, w przemyśle do pokostu  

i jako roślina do opału poprzez słomę rzepakową czy do biopaliw. Te ostatnie zastosowanie 

budzi kontrowersje, ponieważ technologia wykorzystująca rzepak do produkcji paliwa jest 

mało popularna tzn. w Polsce około trzech producentów takiego biopaliwa z powodów 

fiskalnych [15] co w praktyce olej rzepakowy u szczytu swojej popularności jako paliwo 

mogło drożeć, jak również rzepak pastewny, którego cena przekłada się na ceny żywności. 

Dość poważnym zarzutem są koszty ekologiczne w postaci deforestacji oraz 

zubożenia bioróżnorodności co jest w praktyce dość ważne ze względów gospodarki 

wodnej, która nie jest odpowiednia [16]. 

Zarzuty co do obłożenia podatkiem akcyzowym [17] wynika z faktu interpretacji paliw 

jako substancje wpływające do zbiornika paliw mogących służyć do napędu, przez  

co zniechęca skutecznie użytkowników do stosowania biopaliw, a samo powoduje rozrost 

szarej strefy jako czasem jako nieświadome działania nawet na legalnie działającej stacji 

paliw czy bazie paliwowej zaopatrującą kolej [16] zatem ten sam zarzut jest dla paliw 

gazowych, metanolu/etanolu oraz wodoru, których opodatkowanie sprowadza czasem 

koszty  

do absurdalnie wysokiego poziomu, co w praktyce zniechęca odbiorców do zastosowania 

paliw alternatywnych na przykładzie CNG [17]. Samo opodatkowanie z punktu widzenia 
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finansów publicznych jest słuszne, lecz nadmierne opodatkowanie i czasem 

niejednoznaczne służy rozwojowi szarej strefy i do generowania przekrętów finansowych 

nawet na dużą skalę np.: karuzele VAT [18]. 

3. Analiza kosztów i LCC 

Na analizę LCC będące de facto standardem w branży kolejowej np.: Bombardier [19] 

zakładam następujący model. 

• pojazd jest eksploatowany przez 30 lat [20], 

• są wykonywane niezbędne remonty i naprawy P1, P2, P3, P4 i P5 zgodnie  

z zaleceniami systemu utrzymania, 

• dostępność taboru wynosi 95%, 

• pojazd jest kupowany jako nowy (co w tym przypadku jest odpowiednim 

uproszczeniem rozważań). 

• ceny paliw przyjmuje się następująco na podstawie [21], [22], [23], [24], [25], 

[26]. 

Tabela 7 Ceny opisywanych paliw oraz jednostki ich miary w sprzedaży 

Rodzaj paliwa Cena netto i jednostka miary 

LPG 3593,20 zł/tona 

CNG 3,08 zł/m3 

LNG Około 2,90 zł/kg 

Wodór Szacowany jako 10 euro za kg 

Alkohol (rozumiany w tym przypadku przez 

metanol – tutaj syntezowany z metanu) 

95 groszy za litr 

Biopaliwo z rzepaku 3 675 zł/m3 

• do każdego z paliw jest doliczane 1500 złotych opłat fiskalnych za 1000 litrów 

lub odpowiadającą ilość, 

• Kosztem zryczałtowanym obsługi jest 6500 złotych miesięcznie, 

• Pojazd dziennie zużywa ekwiwalent ilościowy za równowartość 800 złotych, 
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• Spalanie godzinne szacuje się LPG 70 kg na godzinę, CNG 85 m3/h, LNG 55 

kg/h, Alkoholu około 560 l/h, a biopaliwo 70 l/h. 

Przyjmując również koszt początkowy taboru jako 7,5 miliona euro oraz amortyzację  

po 50 latach wynoszącą 90% to najszybciej dekapitalizuje się pojazd napędzany wodorem,  

a najwolniej CNG co jest spowodowane dość dynamicznym rozwojem ogniw paliwowych. 

Jednakże najbardziej obciążającym środowisko rozwiązaniem jest biopaliwo z rzepaku  

co jest spowodowane wysokim zużyciem środków do ochrony roślin i dość wysokie koszty 

produkcji spowodowały zahamowanie rozwoju biopaliw w Polsce co ten efekt spotęgowała 

niekorzystna polityka fiskalna bardziej sprzyjająca bardziej tradycyjnym nośnikom energii 

jakim jest LPG czy konwencjonalny olej napędowy. 

Zatem wybór najbardziej racjonalnego paliwa jakim jest CNG jest spowodowana  

z możliwością dostosowania obecnie użytkowanych pojazdów do tego paliwa oraz  

4. Przedstawienie wizji 

Propozycja będzie się składać z dwóch fragmentów. Pierwszy to szkolenie  

z ecodrivingu, które może zostać przeprowadzone za pomocą tabletu czy laptopa  

z dotykowym ekranem np.: np. Asus Vivobook, czy innego tak, aby możliwa była bezpieczna 

komunikacja z instruktorem celem udzielenia wskazówek w celu ustalenia bezpiecznego 

oraz ekonomicznego profilu trasy np.: w warunkach górskich. 

Zaproponowaną przeze mnie wizją jest pojazd o silniku tłokowym o zasilaniu  

za pomocą CNG będący szeroko rozpowszechniony w transporcie. Jest to spowodowane 

możliwością wykorzystania złomu żeliwnego bądź stopów glinów co jest dość ważne  

ze względu na energochłonność hutnictwa i odlewnictwa – ogólną tendencją jest 

zmniejszanie energochłonności oraz ilości zanieczyszczeń. 

Jeżeli nauka ekojazdy nie przynosi oczekiwanych efektów w przypadku oszczędności 

paliw i mniejszej emisji gazów cieplarnianych to można zmodernizować obecny na CNG, 

ponieważ można go odzyskiwać nawet z wysypisk śmieci, co staje się to coraz łatwiejsze. 

Jest to spowodowane, tym że sprowadzenie metanu do stanu ciekłego wymaga temperatury 

poniżej minus 160 stopni Celsjusza będące nieosiągalnym dla przeciętnego wysypiska 

śmieci będącego na utrzymaniu gminy jako elementu gospodarki odpadami na terenie danej 

gminy bądź związku komunalnego gmin. 

Posiadam jednocześnie świadomość, że zaproponowane rozwiązanie nie jest jedynym 

optymalnym zatem przedstawiam poniżej schemat szkoleń oraz modernizacji taboru. 
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Zatem ogniwa paliwowe będące w fazie eksperymentu w postaci wyżej wymienionej 

Corandii iLint mogą się stać bardziej optymalnym rozwiązaniem zwłaszcza  

po wprowadzeniu na rynek komercyjny technologii związanych z projektem ITER, którego 

owoce będą za 50 lat z powodu wysokich kosztów, a reakcja jest następująca: 

Ilustracja 3 By Wykis - Praca własna, based on w:File:D-t-fusion.png, Domena 

publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2069575 

 

Czyli powstaje z deuteru i trytu atom helu oraz neutron oraz energia [27],  

a 17,6 megaelektronowoltów to w skali atomowej jest ogromną energią (tj. w skali 10-14 m – 

czyli tona deuteru i trytu dostarcza tak niewyobrażalnej ilości energii, którą można 

przeznaczyć na elektrolizę wody i powstanie dzięki niemu wodoru). Czy to oznacza,  

że zaproponowane rozwiązanie na już jest złe, nie ponieważ w Polsce są prowadzone 

badania na temat zgazowania węgla prowadzone przez AGH [28] w celu uzyskania metanu, 

którego w kopalniach węgla kamiennego jest olbrzymia ilość np.: KWK Pniówek, KWK 

Brzeszcze [29]. 

Na chwilę obecną należy iść w jak największe wykorzystanie krajowych surowców 

oraz patrzeć się na przyszłość, ponieważ może być tak że nagle trzeba zmieniać technologię  

i przejść na nowsze rozwiązania, a fuzja jądrowa do produkcji energii elektrycznej  

do procesów jest wręcz bardzo efektywna i tania jeżeli będzie to dopracowana technologia. 

Rozwojowi może ulec sieć transportowa, ponieważ nowoczesny tabor będący 

jednocześnie ekologicznym przyciąga pasażerów i przez co może spowodować wzrosty 

potoków pasażerskich poprzez tzw. efekt nowości, a w przypadku sieci logistycznych nawet 

ujednolicenie paliwa dla wielu środków transportu np.: ciężarówki, wózki widłowe, suwnice 
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czy lokomotywy jeżeli są mogą być zasilane z jednego źródła co długofalowo obniża koszty 

transportu oraz zwiększa konkurencyjność. 

Ilustracja 4 Algorytm wyboru wprowadzenia nowych nawyków potrzebnych  

do ekologicznej jazdy oraz modernizacji parku taborowego 
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5. Wnioski 

a) Kupno taboru powinno być poprzedzone analizami aby tabor kupowany średnio  

na 40-50 lat nie był źródłem problemów oraz nadmiernych wydatków. 

b) Przy modernizacji użytkowanego taboru spalinowego należy uwzględnić czy 

zmodernizowanie zespołu napędowego oraz dostosowanie jego do paliw 

alternatywnych jest obarczone problemami serwisowymi czy logistycznymi – 

np.: zbyt mała baza do zapewnienia stacji tankowania CNG. 

c) Należy zadbać o odpowiednie finansowanie, ponieważ wymagania wobec 

utrzymania takiego taboru są zdecydowanie wyższe niż w przypadku 

konwencjonalnego. 

d)  Wybór drogi modernizacji taboru oraz szkoleń kadry powinien zostać 

poprzedzone solidnie przygotowaną analizą. 
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WPŁYW USAMORZĄDOWIENIA PRZEWOZÓW REGIONALNYCH NA SEKTOR 

KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW DALEKOBIEŻNYCH W POLSCE 

Filip Kamecki 

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie 

Wstęp 

Od początków wdrażania reformy PKP w Polsce minęło już ponad 15 lat. Niedługo 

minie też dziesiąty rok funkcjonowania przewozów w obecnym kształcie - rozdzielonych  

na dalekobieżne obsługiwane przez PKP Intercity i regionalne przekazane samorządom.  

Mimo upływu czasu, wciąż wiele problemów nie zostało do końca rozwiązanych,  

a postulatów ówczesnej rządowej strategii wcielonych w życie. Niniejszy artykuł 

przedstawia analizę procesu usamorządowienia przewozów w regionach oraz wydzielenia 

obsługi dalekobieżnych połączeń z PKP PR w kontekście liczby przewiezionych pasażerów 

publikowanej przez przewoźników oraz Urząd Transportu Kolejowego w raportach 

rocznych. Zawiera też analizę innych czynników, które wpływają na potoki pasażerskie, 

takich jak inwestycje infrastrukturalne i taborowe. Celem opracowania jest wskazanie 

korzyści z reformy oraz możliwych problemów związanych z zachodzącymi zmianami. 

Usamorządowienie kolei regionalnych 

Początek regionalizacji przewozów kolejowych można datować na rok 2001, kiedy  

z reformowanego państwowego PKP wydzielono PKP SA i inne tworzące Grupę PKP, oraz 

czterech przewoźników pasażerskich – PKP Intercity, PKP Przewozy Regionalne, PKP 

WKD1 i PKP SKM2 jako spółki z o.o.. Podstawowym przewoźnikiem regionalnym miała być 

druga z wymienionych. W początkowych latach funkcjonowania PKP Przewozy Regionalne 

borykały się z brakiem stabilnego finansowania, co przełożyło się na generowanie strat  

i narastające zadłużenie przewoźnika. 

W Strategii restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy PKP S.A.3 z 2005 roku jako główne cele 

dla PKP Przewozów Regionalnych zapisano reorganizację spółki, tworzenie spółek 

lokalnych przy udziale samorządów wojewódzkich i poprawę stanu taboru. Zalecono 

ograniczenie kosztów oraz zwiększenie finansowania przez budżety samorządów. Odnośnie 

tworzenia nowych spółek regionalnych autorzy Strategii zastrzegli, że powinny być one 

                                                                    

1 Warszawska Kolej Dojazdowa. 
2 Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. 
3Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy PKP S.A. na lata 2005-2008, Min. Infrastruktury, Warszawa 2005. 
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tworzone tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, a podstawowym celem nowych 

podmiotów ma być integracja rozwiązań transportowych w aglomeracjach. 

Pojęcie usamorządowienia pojawia się w rządowym dokumencie – Strategia dla 

transportu kolejowego do 2013 roku4 – jako jedno z głównych narządzi w Master Planie dla 

polskich kolei. Definiowane jest w tym dokumencie jako przekazanie udziałów w spółce PKP 

Przewozy Regionalne samorządom wojewódzkim. Początkowo zakładano przekazanie 

równych – szesnastych części udziałów każdemu z regionów, jak wiadomo, ostateczny 

podział był jednak nieco inny. W założeniu usamorządowienie miało pozwolić na poprawę 

finansowania przewozów lokalnych, zwiększenie konkurencyjności, poprawę jakości  

i optymalizację oferty. Według autorów projektu miało też przyczynić się do większego 

wykorzystania środków pomocowych z Unii Europejskiej. 

Strategia przedstawia też założenia dotyczące oddłużenia PKP Przewozów 

Regionalnych poprzez pożyczkę z budżetu państwa. W rządowym dokumencie zawarto też 

rozdział poświęcony przewozom międzywojewódzkim, których obsługą zająć miało się PKP 

Intercity jako wyspecjalizowany, sprawny przewoźnik realizujący szybkie przemieszczanie się  

w relacjach krajowych i zagranicznych5. Co ciekawe nakreślono także konieczność integracji 

taryfowej w momencie, gdy de facto integracja taka na większość połączeń (w ramach spółki 

PKP PR) funkcjonowała. Jak widać – tego postulatu nie udało się zrealizować do dziś. 

                                                                    

4Strategia dla transportu kolejowego do 2013 roku, Min. Infrastruktury, Warszawa 2007. 
5Strategia dla transportu kolejowego do 2013 roku, Min. Infrastruktury, Warszawa 2007. 
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Analiza przewozów na podstawie liczby pasażerów 

Analizując dane statystyczne6 można zauważyć, że liczba pasażerów kolei w Polsce  

od ponad dekady utrzymuje się na poziomie powyżej 250 mln osób rocznie. Może  

to wskazywać na pewną stabilność, jednak o ile zmiany procentowe rok do roku nie są duże,  

o tyle ilościowo można mówić o sporych wahaniach. Po spadku w roku 2005 zauważalny jest 

systematyczny wzrost liczby pasażerów aż do 2008 roku, gdy najbardziej zbliżyła się  

do granicy 300 mln. Kolejne lata to kolejny spadek do niskiego poziomu ledwo ponad  

250 mln przewiezionych osób. Od tego czasu można zauważyć też widoczny spadek  

w przewozach dalekobieżnych – przejętych właśnie przez PKP Intercity, które przed  

2010 rokiem utrzymywały się na zbliżonym poziomie ok. 50 mln. Od niechlubnego dna  

ok. 30 mln pasażerów sektor przewozów dalekobieżnych zdołał się odbić i ponownie notuje 

tendencję zwyżkową. 

Spadek z lat 2005 – 2006 tłumaczyć można trwającymi modernizacjami głównych linii 

kolejowych – magistrali E20 i E30, których zakończenie przyczyniło się do zwiększenia 

przewozów po 2007 roku, podobnie jak wprowadzenie w tym czasie do ruchu 

zmodernizowanych w ramach SPOT (przy dofinansowaniu z UE) jednostek EN57 oraz 

wagonów dostosowanych do przewozu rowerów i osób na wózkach inwalidzkich. 

Niewątpliwie modernizowany tabor jest ważnym czynnikiem przyciągającym nowych 

pasażerów. 

Innym czynnikiem wpływającym głównie na zwiększenie sektora przewozów 

dalekobieżnych po 2005 roku jest uruchomienie przez PKP Intercity połączeń kategorii TLK 

oferujących standard lepszy od konkurencyjnych pospiesznych w podobnej cenie – 

dostępnej dla większości społeczeństwa. Okres wzrostów do roku 2008 był spowodowany 

również tym, że równocześnie na rynku funkcjonowały dwie grupy ekonomicznych połączeń 

dalekobieżnych – pospieszne PKP PR oraz TLK sygnowane przez PKP IC. Rządowa strategia 

zamierzała dostosować standard pospiesznych do ówczesnych połączeń TLK, co przy stanie 

zaplecza, infrastruktury i wieku taboru było wówczas (i nadal jest) niemożliwe.  

Zmiany z 2008 roku nie odbiły się korzystnie na statystykach przewozów 

pasażerskich – liczba podróżnych zaczęła spadać, czego przyczyny można dopatrywać się  

w nieodpowiednim przygotowaniu PKP Intercity do tak olbrzymiej operacji. Powodowało  

                                                                    

6 Statystyka przewozów pasażerskich 2011-2016, wyd. Urząd Transportu Kolejowego, 
https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/dane-archiwalne (dostęp 
07.05.2017) oraz raporty roczne przewoźników, http://pkpsa.pl/grupa-pkp/raport-finansowy.html (dostęp 
07.05.2017), https://polregio.pl/pl/o-firmie/raporty-roczne/ (dostęp 07.05.2017). 
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to w początkowym okresie problemy z dostosowaniem pojemności taboru do frekwencji, 

zmniejszeniu uległa też liczba uruchamianych połączeń. Dokonano też tzw. optymalizacji 

siatki połączeń, co wprost oznaczało likwidację niektórych relacji. Spadki odzwierciedlają 

też wydłużenie czasów przejazdu na trasie z Krakowa i Katowic do Warszawy i Trójmiasta – 

spowodowane remontami na CMK7 i linii nr 9 rozpoczętymi w drugiej dekadzie XX. wieku. 

Wzrosty w sektorze dalekobieżnym w latach 2009 – 2010 odzwierciedlają też 

wprowadzenie przez Przewozy Regionalne pociągów kategorii InterRegio i RegioExpress.  

Z założenia miały być to ekonomiczne pociągi oferujące atrakcyjne czasy przejazdu, które 

przez kilka lat stanowiły dobrą alternatywę dla konkurencyjnych TLK. Był to też sposób  

na zagospodarowanie nadmiaru taboru oraz pracowników przez spółkę. Problemem 

InterRegio było jednak finansowanie, przewoźnik, poza nielicznymi wyjątkami, nie 

otrzymywał na nie dotacji z budżetu państwa czy samorządów. Z czasem siatka połączeń  

IR zaczęła się kurczyć, a liczba użytkowników zmniejszać, na co wpływ miały wydłużone 

czasy przejazdu i nieatrakcyjne godziny kursowania przydzielane przez zarządcę 

infrastruktury. Ponadto konkurencja doprowadziła do obniżki cen biletów na pociągi TLK 

kursujące w korzystniejszych godzinach. Dlatego po roku 2014 Przewozy Regionalne 

zdecydowały się odejść od obsługi pociągów pod szyldem InterRegio, co w dużej mierze 

spowodowane było przynoszeniem przez nie strat. Pozostawiono jedynie dofinansowywane 

przez samorząd województwa łódzkiego połączenia z Warszawą.  

TLK – Tanie? Twoje? Czyli jakie Linie Kolejowe? 

Marka Tanie Linie Kolejowe została wprowadzona przez PKP Intercity w 2005 roku 

jako nowa jakość połączeń ekonomicznych, które miały stanowić alternatywę dla 

najdroższych pociągów ekspresowych uruchamianych przez przewoźnika, oferując dobre 

                                                                    

7 Centralna Magistrala Kolejowa – linia kolejowa nr 4 
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czasy przejazdu, a jednocześnie komfortową i niedrogą podróż. Rozwój siatki połączeń TLK 

postępował, do kategorii włączono kilka dawnych składów kategorii express oraz pociągi 

nocne. Objęcie wagonów pełną rezerwacją gwarantowało komfort dalece lepszy niż  

w pociągach pospiesznych. Składy nocne zestawiano z wagonów sypialnych, kuszetek oraz 

przedziałowych 6-ciomiejscowych. 

Co zostało teraz z dawnych „teelek”? Na pewno trzy litery - TLK, bo ich rozwinięcie 

zmieniło się na Twoje Linie Kolejowe, nazywane były też prześmiewczo „trójwagonowymi”. 

Została też obowiązkowa rezerwacja, właściwie to wróciła po kilku latach prób 

dostosowania systemu sprzedaży miejsc do bieżącej sytuacji. Początkowo TLK i pospieszne 

funkcjonowały równolegle, w 2009 roku PKP Intercity zdecydowało się na uporządkowanie 

kategorii. W składach TLK zrezygnowano z całkowitej rezerwacji miejsc, pozostawiając 

jedynie fakultatywną w klasie I., niespełna dwa lata później wprowadzono rezerwację 

obowiązkową w tych wagonach. Przełom przyniósł rok 2013, gdy zdecydowano się  

na wprowadzenie jednego biletu z rezerwacją w miarę wolnych miejsc w całym pociągu.8 

Obecnie TLK to najpopularniejszy segment połączeń dalekobieżnych w Polsce.  

O dawnym komforcie wyróżniającym tę markę można teraz w niektórych wypadkach 

niestety tylko pomarzyć, bowiem większość połączeń zestawiona jest z wagonów wziętych 

wprost z dawnych pospiesznych. Teraz nadzieją na nową jakość ma być Intercity, jako 

naturalny następca TLK, czyli połączenia obsługiwane nowymi bądź zmodernizowanymi 

składami – jednak w taryfie ekonomicznej. Wprowadzenie tych pociągów na tory było 

jednym z motorów napędowych rosnącej frekwencji o czym poniżej. 

„Efekt PENDOLINO” – przełamanie tendencji spadkowej 

Wraz z rozpoczęciem obowiązywania nowego rozkładu jazdy 14. grudnia 2014 r.  

do obsługi planowych połączeń wprowadzone zostały składy ED250 produkcji Alstomu. 

Moment ten odnotować można jako jedną z ważniejszych zmian jakościowych w historii 

połączeń dalekobieżnych w Polsce. Wprowadzenie Pendolino do obsługi pociągów kategorii 

Express Intercity Premium zbiegło się w czasie z ukończeniem modernizacji linii kolejowych, 

którymi przebiegają trasy tych połączeń. Pasażer zyskał więc usługę, która stała się przede 

wszystkim przewidywalna. Składy serii ED250 gwarantują pewien wysoki standard - 

komfortu, niezawodności, za który pasażerowie są w stanie zapłacić stosunkowo wysoką 
                                                                    

8 Po prostu BILET – bilet i miejscówka nareszcie razem! https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-
prasowy/komunikaty-prasowe/archiwum-komunikatow-prasowych-2013r/%E2%80%9Epo-prostu-
bilet%E2%80%9D-juz-19-marca-!.html (dostęp 09.05.2017), wyjątek stanowi linia Warszawa – Łódź, gdzie 
w wagonach drugiej klasy zrezygnowano z obowiązku rezerwacji z uwagi na charakter dowozów do pracy 
między tymi miastami 
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cenę. Przykładowo na trasie Kraków – Warszawa przez CMK, gdzie pociągi EIC oferują 

zbliżony czas przejazdu przy minimalnie niższej cenie, wiele osób kupując bilet wybiera 

podróż Pendolino. Na pokładzie tych pociągów dostępna jest też strefa ciszy oraz 

rozszerzony serwis dla pasażerów pierwszej klasy. Do dziś nie został natomiast rozwiązany 

problem instalacji modułów dostępowych do sieci internetowej i wzmacniaczy sygnału sieci 

komórkowych, co sprawia, że jest dość sporo miejsc, w których brak pokrycia siecią 

skutecznie uniemożliwia pracę online na pokładzie Expressów Intercity Premium. 

W pierwszych miesiącach eksploatacji przewoźnik oferował stosunkowo duże pule 

biletów promocyjnych z oferty SuperPromo, która czyni przejazd pociągiem EIP dostępnym 

także dla osób o mniejszej zasobności portfela. Obecnie oferta została wprawdzie okrojona, 

ale zakup promocyjnych biletów, szczególnie na mniej oblegane połączenia, nadal jest 

możliwy. Oferta ma zapełniać kursy o mniejszej popularności, stanowi też niezłą 

alternatywę dla chcących podróżować szybko, oszczędzając przy tym pieniądze. 

Jednak efekt Pendolino to nie tylko składy ED250. Trzeba pamiętać, że w latach  

2014 – 2015 zakończyły się też inne projekty taborowe prowadzone przez PKP IC przy 

udziale środków z Unii Europejskiej. W grudniu 2015 roku do ruchu wprowadzono składy 

 ED160 Flirt III wyprodukowane przez siedlecką fabrykę Stadlera oraz ED161 Dart  

z bydgoskiej Pesy. Na torach pojawiły się też, w ramach kategorii Intercity, nowe  

i zmodernizowane wagony, które – można stwierdzić - przyczyniły się do powrotu 

pasażerów na kolej. Składy zestawione z klimatyzowanych pojazdów z dostępem  

do gniazdek elektrycznych, wagonu barowego oraz możliwością przewozu rowerów zyskały 

sobie grono sympatyków. 

Rozpoczęcie kursowania nowych EZT uwolniło również kilkaset wagonów, które 

dotąd obsługiwały połączenia ekspresowe i TLK przemianowane na Intercity – to pozwoliło  

na przesunięcie ich do obsługi innych relacji. Tendencję wzrostową widać w statystykach 

liczby przewiezionych pasażerów, która stale rośnie, w 2016 roku wpływ na nią miały 

również organizowane w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, które stały się swoistym 

testem wydolności nie tylko krakowskiego węzła kolejowego, ale także innych linii,  

na których podróżowali turyści i pielgrzymi z całego świata. 
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Intercity ofiarą własnego sukcesu? 

Należy postawić pytanie, czy po okresie wzrostów przewozy dalekobieżne nie wpadną  

w kolejny dołek? Odpowiedź, mimo optymistycznych danych z pierwszego kwartału9 

bieżącego roku, będzie niestety z dużym prawdopodobieństwem twierdząca. Wpływ  

na niego mogą mieć dwa główne czynniki – modernizacje na głównych liniach zapowiadane 

przez PKP PLK oraz fakt, że pociągi jeżdżą coraz bardziej zapełnione i – niestety – często 

przepełnione, co może zahamować przypływ nowych pasażerów. Nietrudno znaleźć  

na internetowym profilu PKP Intercity na Facebooku zdjęcia zapełnionych składów 

zamieszczane przez pasażerów wraz z niepochlebnymi komentarzami. Część potencjalnych 

klientów zobaczywszy, co może ich czekać gdy zdecydują się na bilet „bez gwarancji miejsca 

do siedzenia” zrezygnuje z podróży jednorazowo. Znajdą się jednak tacy, którzy kolejną 

podróż pociągiem odbędą co najmniej za kilka lat. Trzeba też zwrócić uwagę na notoryczne 

opóźnienia niektórych połączeń, a także często odwoływane składy prowadzone przez 

spalinowe lokomotywy Gama i zastępcze składy wagonowe zamiast EZT. Te czynniki nie 

stanowią zachęty dla pasażerów – wręcz przeciwnie skłaniają ich do szukania alternatywnej 

komunikacji. 

PKP Intercity decydując się na zakup nowych EZT podjęło swego rodzaju ryzyko.  

I nie jest to tylko ryzyko związane z zakupem prototypowych pociągów Dart. Przy 

wszystkich zaletach tych składów, które przyciągają pasażerów jak klimatyzacja, darmowe 

Wi-Fi – mają one jedną zasadniczą wadę. Mianowicie brak elastyczności w dopasowaniu  

do potoków pasażerskich, które jak wiadomo są zmienne. O ile w ciągu roboczego tygodnia 

ośmiowagonowe EZT są na większości tras wystarczające i jadą zapełnione w 50-70% 

gwarantując wygodną podróż korzystającym z nich pasażerom, o tyle w okresach 

zwiększonych przewozów pojawia się problem. Problem dla przewoźnika i przede 

wszystkim dla pasażerów – w składzie zwyczajnie zaczyna brakować miejsc. Ilustracją tego 

zjawiska niech będzie choćby długi majowy weekend, gdy do zatłoczonego pociągu  

IC próbowało dostać się kolejne 20 osób z rowerami10. Oczywiście nowe składy posiadają 

miejsca do przewozu rowerów jednak jest ich jedynie 6. Przy 100% frekwencji większej 

liczby jednośladów nie ma gdzie ustawić – to powoduje frustrację i niezadowolenie 

pasażerów, drużyny konduktorskiej, opóźnienie pociągu. 

                                                                    

9http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-intercity-rekordowy-pierwszy-kwartal-81588.html (dostęp 
09.05.2017) 
10 Z postów gości na Facebooku PKP Intercity. Pociąg do podróży 
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Szukając rozwiązania powyższego problemu można sięgnąć do sprawdzonego modelu 

wagonowego. Wprawdzie jest on droższy biorąc pod uwagę koszty zakupu (także 

lokomotyw), daje jednak elastyczność zarówno w przypadku konieczności wzmocnienia 

składu w okresie zwiększonej frekwencji, ale także gdy zachodzi konieczność awaryjnego 

wyłączenia wagonu. Argumentem przemawiającym za EZT jest z pewnością unifikacja – 

pasażer wie w jakiej kolejności są ustawione wagony i może wybrać miejsce np. zgodne  

z kierunkiem jazdy, co dla wielu osób jest istotnym czynnikiem. Klasyczny wagon nie daje 

niestety tego komfortu, obecnie w Polsce spotkać też można wiele schematów układu 

siedzeń, co w przypadku awaryjnej wymiany powoduje problemy. To jednak temat na inne 

opracowanie. 

Biorąc pod uwagę zapowiadane na najbliższe lata modernizacje głównych linii 

kolejowych optymistycznym scenariuszem byłoby utrzymanie liczby przewożonych 

pasażerów na stałym poziomie. Jednak oferta krajowych lotów na najbardziej popularnych 

trasach jest coraz bogatsza, a zakładając wydłużenie czasu przejazdów w najbardziej 

obleganych relacjach jak Kraków – Warszawa, Poznań – Warszawa o ponad pół godziny 

może być czynnikiem, który przynajmniej na kilka lat odbierze klientów PKP Intercity. 

Przeciągająca się modernizacja odcinka Kraków – Katowice, zapowiadane prace na liniach 

E20, CMK czy przebudowa węzłów w Krakowie i Warszawie będzie stanowiła spore 

utrudnienie i odbierze kolei jedną z podstawowych zalet, jaką jest sprawny dojazd  

do centrum miasta. Tu paradoksalnie może nieco zyskać kolej regionalna, a właściwie 

miejska. Wszak największe lotniska w Polsce – warszawskie Okęcie i krakowskie Balice 

mają dogodny dojazd do centrum miasta właśnie pociągiem. 

Koleje regionalne jak grzyby po deszczu 

Na utworzenie samorządowej spółki pilotażowo zdecydowało się Mazowsze  

w 2005 roku. Przejęcie kolejnych połączeń od PKP Przewozów Regionalnych następowało 

etapami, podobnie jak zakup udziałów Kolei Mazowieckich (początkowo 49% należało  

do PKP PR) przez samorząd województwa. Następnym krokiem było odkupienie 

początkowo dzierżawionego taboru od PKP PR11. Z perspektywy czasu można ocenić 

projekt Kolei Mazowieckich jako całkiem udany, skutkujący poprawą jakości usług dla 

pasażerów i polepszeniem dostępności na niektórych liniach. Jest to spowodowane w dużej 

mierze stabilnym finansowaniem z budżetu województwa przy wsparciu środków unijnych, 

                                                                    

11Problematyka przekształceń podmiotowych i własnościowych operatorów regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich w Polsce – Arkadiusz Drewnowski, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe US nr 713, Problemy 
transportu i logistyki nr 16, Szczecin 2012 
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które pobudzają samorządy do wymiany taboru na nowy bądź zmodernizowany. Nowi 

przewoźnicy przyczynili się do zwiększenia dostępności kolei w stolicy zyskując jej nowych 

stałych klientów korzystających z codziennych dojazdów do szkół czy pracy. W późniejszym 

okresie stołeczni przewoźnicy bardzo aktywnie działali na rynku zakupowym nowego 

taboru. Mimo, że wciąż spotkać można zmodernizowane jedynie w niewielkim stopniu 

pojazdy serii EN57 to coraz więcej widać też nowego taboru. Największych zakupów 

mazowiecki samorząd dokonał po 2008 roku, kiedy pasażerów zaczęły wozić składy z serii 

Flirt od Stadlera, piętrowe Twindexxy Bombardiera, a kilka lat później rodzime Impulsy, Elfy  

i piętrowe składy Sundeck z fabryk w Nowym Sączu i Bydgoszczy. 

W ostatnich latach widać było trend polegający na działaniach samorządów 

województw dążących do powołania własnych spółek na wzór Kolei Mazowieckich  

i to im przekazywania nowego oraz zmodernizowanego taboru do obsługi połączeń. Koleje 

Dolnośląskie (powstały w 2007 roku) rozpoczęły działalność w roku 2008 otrzymując 

 od województwa głównie obsługę linii niezelektryfikowanych posiadanymi przez Dolny 

Śląsk autobusami szynowymi. Po zakupie przez samorząd województwa składów Impuls 

produkcji nowosądeckiego Newagu do siatki połączeń dołączono linie z Wrocławia  

m.in. do Jeleniej Góry, Rawicza czy Węglińca. Przeciwnicy Kolei Dolnośląskich zarzucają 

spółce (i samorządowi województwa) działania zmierzające do likwidacji połączeń na liniach 

lokalnych i skupianiu się głównie na obsłudze relacji o największych potokach pasażerskich, 

oceniając trzeba wziąć jednak pod uwagę fatalne parametry techniczne tych szlaków. 

Na powołanie swojej spółki przewozowej zdecydowało się też województwo 

wielkopolskie. Tamtejsza spółka zaczęła wozić pasażerów w 2011 roku (1,5 roku  

po powołaniu). Koleje Wielkopolskie początkowo, podobnie jak na Dolnym Śląsku, 

rozpoczęły od obsługi przewozów na liniach niezelektryfikowanych. W kolejnych latach  

po zakupie dofinansowanych przez Unię Europejską składów Elf Pesy, spółka przejęła 

obsługę połączeń Zbąszynek – Poznań – Konin - Kutno, później także połączeń do Gniezna  

i Mogilna. 

Kolejne lata przyniosły start Kolei Śląskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei 

Małopolskich i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Nie zawsze rozpoczęcie działalności 

lokalnych przewoźników przebiegało bez kłopotów. Na Śląsku napotkano na stanowczy 

opór związków zawodowych z Przewozów Regionalnych, dodatkowo brakowało składów, 

na czas nie zdążono też uruchomić wszystkich planowanych kas biletowych. W 2012 roku 

doszło do kuriozalnej sytuacji, gdy wiele pociągów zostało odwołanych, a po kilku dniach  

od wprowadzenia rocznej korekty rozkładu jazdy, obsługę części tras ponownie przekazano 
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Przewozom Regionalnym. W wyniku chaosu związanego z planowanym przekazaniem 

obsługi wszystkich tras Koleją Śląskim do dymisji podał się marszałek województwa 

śląskiego.12 

Z kolei przypadek Małopolski pokazuje dobry model reaktywacyjny połączeń 

aglomeracyjnych na trasie do Wieliczki i lotniska w Balicach, które cieszą się olbrzymią 

popularnością zarówno wśród podróżujących codziennie jak też wśród turystów. Tutaj  

na linii, która przed remontem była marginalną, wprowadzono takt półgodzinny,  

co w połączeniu z nowoczesnym taborem zaowocowało sukcesem. W kolejnych latach 

przekazano Kolejom Małopolskim obsługę linii do Sędziszowa przez Miechów kierując tam 

posiadane składy Acatus II Pesy. Następny projekt taborowy zakładający zakup 12 składów 

Impuls z Newagu przyniósł zawirowania związane z odebraniem Przewozom Regionalnym 

obsługi trasy do Tarnowa – bo z takim głównie przeznaczeniem pojazdy te zamówiono. 

Władze województwa zakładały całkowite przejęcie obsługi tej linii od grudnia 201613. 

Przewozy Regionalne podnosiły poniekąd słuszne zarzuty dotyczące braku odpowiedniej 

bazy utrzymaniowej, a przede wszystkim pracowniczej pozwalającej na obsługę tak dużej 

liczby połączeń przez Koleje Małopolskie. Ostatecznie marszałek województwa uległ 

naciskom i w przeddzień wprowadzenia korekty rocznej podpisano porozumienie 

zakładające nowy podział pracy przewozowej pomiędzy regionalnych operatorów14. 

Należy też poświęcić nieco uwagi powstałym w ostatnich latach kolei 

aglomeracyjnych – łódzkiej (ŁKA 15 ) oraz pomorskiej (PKM 16 ). Początek projektu 

województwa łódzkiego sięga roku 2010, kiedy powołana została spółka, która pierwsze 

przewozy zrealizowała jednak dopiero w 2014 roku. To wskazuje na kompleksowość 

realizacji, łącznie z remontami obsługiwanych tras, zakupem nowych składów Flirt III wraz  

z zapleczem do ich utrzymania. Wyniki przewozowe spółki pokazują, że zyskała sobie 

stałych pasażerów, dlatego województwo zdecydowało się na rozszerzenie oferty  

i do swojej floty zamierza włączyć kolejne nowoczesne składy. Start Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej to rok 2015 – operuje ona głównie w obrębie aglomeracji Trójmiejskiej, 

zapewnia też dojazd do lotniska im. Lecha Wałęsy. 

                                                                    

12http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-po-chaosie-na-torach-marszalek-wojewodztwa-slaskiego-podal-
s,nId,725784 (dostęp 09.05.2017) 
13http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/koleje-malopolskie-przewozy-regionalne-jest-
nowy-rozklad-jazdy-pociagow,87713.html (dostęp 09.05.2017) 
14http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/jest-porozumienie-woj-malopolskiego-i-pr-bylo-ryzyko-
zawirowan--79402.html (dostęp 09.05.2017) 
15 Łódzka Kolej Aglomeracyjna 
16 Pomorska Kolej Metropolitalna 
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Jak pokazują powyższe przykłady powołanie spółki realizującej przewozy, której 

właścicielem jest województwo niesie ze sobą zwykle (choć, jak pokazuje śląski przykład, nie 

zawsze) poprawę oferty przewozowej dla pasażera. Klient kolei otrzymuje usługę 

opakowaną w nowy bądź zmodernizowany tabor, zwiększenie liczby połączeń a przy tym 

korzystny cennik. Mieszkańcy regionów, które są obecnie obsługiwane przez koleje 

marszałkowskie z pewnością doceniają zmiany, jakie zaszły w ich codziennych dojazdach  

do szkoły czy pracy. 

Jednak przyglądając się województwom zachodniopomorskiemu czy 

świętokrzyskiemu – zauważyć można, że jest możliwe prowadzenie przewozów nowym czy 

zmodernizowanym taborem nie powołując jednocześnie własnej spółki – zlecając obsługę 

Przewozom Regionalnym. Należy jednak w tym miejscu zadać pytanie, czy istnieje granica 

zasadności tworzenia kolei marszałkowskiej? W regionach dużych jak Mazowsze, Śląsk, 

Małopolska o dużym zagęszczeniu linii i wysokim stopniu wykorzystania kolei w transporcie 

pasażerskim– z pewnością operacja taka ma sens. Jednak co mają w tej sytuacji zrobić 

regiony biedniejsze lub po prostu mniejsze, o niewielkiej gęstości linii kolejowych czynnych 

w ruchu pasażerskim jak Podlasie, Lubelszczyzna czy Lubuskie? Można wyobrazić sobie 

wprawdzie porozumienie z sąsiadującymi województwami, ale wtedy ryzykuje się bycie  

w pozycji marginalnej. Można też korzystać nadal z usług Przewozów Regionalnych, nie 

trzeba wtedy tworzyć całej struktury administracyjnej, zaplecza technicznego, szkolić 

pracowników. Województwo powinno jednak w tej sytuacji wymóc na przewoźniku 

optymalizację zatrudnienia, aby nadmiar pracowników nie generował dodatkowych 

kosztów. Zachodniopomorski przykład pokazuje też, że nie jest konieczne powoływanie 

własnej spółki by wymieniać bądź modernizować tabor – postawiono na zakup nowych 

składów na własność województwa i ich użyczanie do wykonywania przewozów. Tym 

sposobem udało się osiągnąć kompromis w postaci rozbudowanej siatki połączeń 

obsługiwanych komfortowymi pojazdami. 

Wsiąść do pociągu byle jakiego… 

PKP Przewozy Regionalne jako całość sprzed reformy miały bardzo ważną z punktu 

widzenia pasażera zaletę – pozwalały przejechać cały kraj mając w ręku jeden bilet.  

W najprostszym przypadku sieciowy, np. turystyczny, który pozwalał korzystać z niemalże 

każdego połączenia w kraju (nie licząc połączeń expressowych). Obecnie sytuacja jest nieco 

trudniejsza – przewoźnicy regionalni honorują wprawdzie bilety wydane w taryfie 

Przewozów Regionalnych, jednak nie zawsze bilety sieciowe i nie na każdym odcinku trasy. 
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Ale chcąc korzystać także z połączeń dalekobieżnych konieczny jest kolejny bilet  

z PKP Intercity. 

Właśnie integracja taryfowa jest jedną z największych obecnie bolączek transportu 

pasażerskiego w Polsce. Z punktu widzenia pasażera najkorzystniej byłoby korzystać  

z jednolitej taryfy niezależnie od trasy jaką pokonuje. Na szczęście udało się wypracować 

rozwiązania wzajemnego honorowania biletów na liniach stykowych przewoźników 

wojewódzkich i Przewozów Regionalnych. Jest to związane także z obsługą całości tych 

relacji przez tę drugą spółkę. Co jednak będzie z połączeniami, jak np. Zielona Góra – 

Poznań, Poznań – Wrocław, Kraków – Kielce, Lublin – Rzeszów, gdy przewozy na terenie 

danego województwa będzie wykonywała miejscowa spółka? 

Nie sposób wyobrazić sobie sytuacji, w której dane województwo prowadzi 

połączenia wyłącznie do swojej granicy. To generowałoby konieczność dodatkowej 

przesiadki na stacji stykowej, czyli zniechęcanie pasażerów, którzy jak powszechnie wiadomo 

nie lubią przesiadek i nie ufają takim połączeniom. To jedno z wyzwań, z jakimi przyjdzie się 

zmierzyć szczególnie politykom odpowiedzialnym za transport kolejowy w każdym  

z szesnastu województw. Podobnie jak wyzwaniem jest opracowanie wspólnego biletu 

ważnego w pociągach różnych przewoźników tak, by możliwy był podział kosztów między 

poszczególnych operatorów. 

Należy też zastanowić się, jaka przyszłość czeka będące w trakcie rebrandingu 

Przewozy Regionalne i wprowadzania marki Polregio. Czy jest możliwe aby spółka ta stała 

się nowoczesną firmą posiadającą pewien zasób taboru i mogącą oferować swoje usługi 

każdemu regionowi, który takie zapotrzebowanie by wyraził? W takich rozwiązaniach 

Przewozy Regionalne powinny znaleźć swoje miejsce na rynku, zaś oddłużenie i stworzenie 

własnej bazy (opartej na pojazdach nowych, ewentualnie zmodernizowanych) może 

pozwolić firmie stać się ważnym graczem na rynku przewozów pasażerskich. Szczególnie  

z usług PR korzystać będą samorządy, których tereny cechują się niewielkim wolumenem 

przewozów i powoływanie własnego podmiotu jest bezzasadne. 

Wnioski17 

Przedstawiona w artykule analiza przewozów wskazuje, jak wiele czynników wpływa  

na liczbę pasażerów. Mówimy tu o remontach głównych tras, zakupach i modernizacjach 

taboru, polepszeniu dostępności kolei, szczególnie w aglomeracjach, które zaczynają być 

                                                                    

17 dołączone fotografie własne 
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głównymi generatorami potoków pasażerskich. Można też stwierdzić, że wpływ wyłączenia 

przewozów regionalnych z grupy PKP i przekazania przewozów międzywojewódzkich  

do PKP Intercity nie był głównym czynnikiem. Zdarzenia te mają jednak pośredni wpływ  

na przewozy pasażerskie. Można stwierdzić, że rozwój kolei aglomeracyjnych został 

pobudzony wskutek decentralizacji zarządzania tym sektorem i przekazania jego obsługi 

spółkom lokalnym. 

Wciąż jeszcze do rozwiązania pozostaje szereg problemów związanych choćby  

z przewozami lokalnymi międzywojewódzkimi oraz regionalnymi międzynarodowymi.  

A zakończenia tego procesu można się doszukiwać w momencie uzyskania optymalnej  

z punktu widzenia zarówno krajowego systemu transportowego a przede wszystkim 

pasażerów, siatki połączeń lokalnych i dalekobieżnych. 
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POMORSKA KOLEJ METROPOLITARNA: LINIA Z POTENCJAŁEM 

mgr inż. Jacek Szmagliński 

Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Politechnika Gdańska 

Streszczenie 

W pierwszej części pracy został przedstawiony rys historyczny rozwoju linii 

kolejowych na obszarze dzisiejszych Kaszub, które obecnie wchodzą w skład sieci 

obsługiwanej przez pociągi Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Pokazano, jak zniszczenia 

wojenne, na wiele lat zatrzymały rozwój połączeń kolejowych pomiędzy Gdańskiem, który 

jest stolicą Województwa Pomorskiego, a obszarem środkowych Kaszub. W kolejnej części 

opisano proces planistyczny oraz budowlany, związany z budową linii kolejowej 248  

z Gdańska Wrzeszcza do Gdańska Osowej, która została w pewnej części poprowadzona 

śladem starej linii kolei kokoszkowskiej, a na pozostałym fragmencie jest zupełnie nową linią 

kolejową.  

Następnie opisano obecny stan, koncentrując się na ofercie przewozowej, jej 

dostosowaniu do potrzeb, integracji z innymi środkami transportu oraz taborze. Zwrócono 

uwagę na początkowe trudności i problemy eksploatacyjne, jak również opisano metody 

które zostały użyte w wykonanych pracach naprawczych. Najważniejszym problemem 

pozostaje wciąż nierozwiązana kwestia integracji kolei metropolitarnej z innymi środkami 

transportu publicznego. Występujące trudności nie wpłynęły jednak znacząco na odbiór 

inwestycji. Obecnie obserwuje się stały wzrost zainteresowania ofertą Pomorskiej Kolei 

Metropolitarnej wśród mieszkańców Trójmiasta oraz gmin ościennych.  

Na zakończenie opisano dalsze kierunki rozwoju, planowaną elektryfikację linii 248, 

inwestycje w tabor oraz możliwe poszerzenie oferty o pozostałe linie kolejowe.  

Wstęp 

Pomorska Kolej Metropolitarna jest inwestycją z medialnego punktu widzenia bardzo 

rozpoznawalną. Opisuję się ją jako budowę pierwszej od bardzo dawna nowej linii kolejowej  

w Polsce. Sama idea Kolei Metropolitarnej jest jednak znacznie szersza niż tylko budowa  

18 kilometrów nowej dwutorowej linii. Kolej Metropolitarna miała stać się bodźcem  

do zmiany zwyczajów transportowych mieszkańców Aglomeracji Trójmiejskiej, jak również 

obszaru zachodniej części Województwa Pomorskiego. 
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Historia Pomorskiej Kolei Metropolitarnej 

Kolej na obszarach obecnego Województwa Pomorskiego rozwijała się bardzo 

intensywnie w pierwszej połowie XIX wieku i już 1879 roku obszar Środkowych Kaszub 

obramowany był liniami kolejowym biegnącymi koliście od Gdańska przez Wejherowo, 

Lębork, Słupsk, Miastko, Szczecinek, Chojnice, Starogard Gdański, Tczew z powrotem  

do Gdańska. Na obszarze otoczonym liniami kolejowymi położone były trzy główne 

miejscowości kaszubskie: Bytów, Kościerzyna i Kartuzy. Kolejne lata przeznaczono  

na wprowadzenie kolei wewnątrz tego terenu, a ostatnią linią kolejową jaka została otwarta 

w czasach pruskich była linia kolejowa Gdańsk Wrzeszcz - Stara Piła (1914 r.), która 

umożliwiła bezpośredni wyjazd z Gdańska w stronę Kaszub. Niestety linia nie przetrwała 

długo, gdyż ruch na niej wstrzymano w lutym 1945 roku, a następnie Niemcy wysadzili 

obiekty inżynieryjne [3]. Po wojnie linii nie odbudowano i przez wiele lat dojazd na teren 

Kaszub odbywał się z Gdańska przez Gdynię i dalej magistralą węglową z roku 1925. 

Dopiero w 2005 roku stworzono koncepcję obudowy linii kolejowej, która umożliwiałaby 

bezpośredni wyjazd z Gdańska w stronę Kaszub. Linia kolejowa miała dodatkowo 

obsługiwać ruch aglomeracyjny na tak zwanym Górnym Tarasie i umożliwić dojazd do Portu 

Lotniczego w Rębiechowie. Planowana sieć Pomorskiej Kolei Metropolitarnej miała 

umożliwić dojazd do Kartuz, Kościerzyny i Bytowa, przy wykorzystaniu istniejącej 

infrastruktury oraz nowego odcinka linii kolejowej (rys. 1 - 2). 

 

Rys. 1. Planowana sieć Pomorskiej Kolei Metropolitarnej [1] 
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W 2010 roku powołano spółkę Pomorska Kolej Metropolitarna, której zadaniem 

miało być przeprowadzenie inwestycji i zarządzanie projektem PKM. W 2011 roku 

ogłoszono przetarg na wykonanie projektu linii, który wygrała firma Transprojekt Gdański. 

Linia została zaprojektowana w połowie w przebiegu analogicznym do linii z 1914 roku 

(pomiędzy Gdańskiem Wrzeszczem a Obwodnicą Trójmiasta) a druga część została 

zaprojektowana w zupełnie nowym przebiegu w taki sposób, aby zapewnić bezpośrednią 

obsługę terminalu lotniska przez pociągi PKM. W 2013 roku rozstrzygnięto przetarg  

na budowę odcinka 18 kilometrowego odcinka linii kolejowej, kontrakt został podpisany  

z konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman. W tym samym roku ruszyły prace budowlane. 

Jednocześnie PKP PLK rozpoczęła prace rewitalizacyjne na liniach kolejowych pomiędzy 

Gdynią a Kościerzyną i Kartuzami. 1 września 2015 roku otwarto linię kolejową z Gdańska 

Wrzeszcza do Gdańska Osowej, i tym samym zakończył się pierwszy etap budowy 

Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Kolejnymi krokami było przedłużenie tras do Kartuz oraz 

do Kościerzyny. Dotychczas nie zrealizowano przedłużenia trasy PKM do Bytowa ani  

do Gdyni Babiego Dołu. W dalszych planach określono, że sieć PKM zostanie poszerzona  

w kierunku Helu, Chojnic, Lęborka oraz Pruszcza Gdańskiego. Wybudowane miały zostać 

węzły integracyjne, umożliwiające przesiadki pasażerów ze środków transportu kołowego 

na pociągi.  

 

Rys. 2. Dalszy rozwój sieci PKM [10] 
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Linie kolejowe wchodzące w skład PKM 

Trasy Pomorskiej Kolei Metropolitarnej przebiegają obecnie po następujących liniach 

kolejowych (których schemat pokazano na rysunku 3): 

Linia 201 – Gdynia Port – Nowa Wieś Wielka (na odcinku Gdynia Główna – 

Kościerzyna). Linia ta została otwarta w 1930 r. jako część Magistrali Węglowej. Na odcinku 

pomiędzy Gdynią Główną a Gdańskiem Osową jest dwutorowa, a na dalszym odcinku 

jednotorowa. Na całym eksploatowanym odcinku linia jest niezelektryfikowana. Możliwość 

krzyżowania pociągów występuje na stacjach: Żukowo Wschodnie, Somonino oraz Gołubie 

Kaszubskie. Jednotorowy odcinek linii 201 stanowi obecnie najbardziej problematyczną 

część sieci PKM, a w szczególności szlaki pomiędzy Gdańskiem Osową i POD Glincz, gdzie 

prowadzony jest bardzo intensywny ruch pociągów (28 par pociągów pasażerskich w dzień 

oraz pociągi towarowe w godzinach nocnych). Linia na eksploatowanym odcinku została 

zrewitalizowana i pociągi osiągają na niej prędkości w granicach 80-120 km/h. 

Linia 202 – Gdańsk Główny – Stargard (na odcinku Gdańsk Główny – Gdynia Główna). 

Linia ta została otwarta w 1870 roku. Na odcinku pomiędzy Gdańskiem Głównym a Gdynią 

Główną jest dwutorowa i zelektryfikowana. Linia jest bardzo silnie obciążona ruchem 

kolejowym, co powoduje konieczność ograniczenia kursów znacznej części pociągów PKM 

wyłącznie do Gdańska Wrzeszcza. Linia została zmodernizowana w ramach projektu 

przebudowy trasy E-65 i na odcinku obsługiwanym przez PKM umożliwia jazdę z prędkością 

120 km/h. 

Linia 229 – Pruszcz Gdański – Łeba (na odcinku POD Glincz – Kartuzy). Linia  

ta na odcinku obsługiwanym przez PKM została otwarta w 1886 roku. Na odcinku POD. 

Glincz – Kartuzy jest jednotorowa i niezelektryfikowana. Odcinek został zrewitalizowany  

w ramach projektu PKM w 2015 roku i umożliwia prowadzenie ruchu z prędkością 90 km/h 

(z lokalnymi ograniczeniami). 

Linia 248 – Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa. Linia ta została szerzej opisana  

w poprzednim rozdziale. Została otwarta w 2015 roku, w całości jest dwutorowa  

i niezelektryfikowana. Umożliwia prowadzenie ruchu z prędkościami 80-120 km/h. Na linii 

działa system zarządzania ruchem ERTMS z systemem sterowania ETCS poziomu 2 oraz 

łącznością radiową GSM-R. 

Linia 253 – Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Osowa. Linia ta stanowi łącznicę pomiędzy 

linią 248 a 201 i umożliwia wyjazd z Gdańska w stronę Kaszub bez konieczności zmiany 

czoła pociągu.  
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Rys. 3. Schemat linii kolejowych wykorzystywanych w ramach PKM (bez skali) 

Przystanki i węzły integracyjne 

Obecnie pociągi PKM zatrzymują się na 31 przystankach i stacjach kolejowych.  

W Gdyni budowane są dwa nowe przystanki: Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion. Na linii 248 

wszystkie przystanki zostały wyposażone w czerwone wiaty, które stały się elementem 

identyfikacji wizualnej projektu. Również przystanki Gdańsk Osowa oraz nowe przystanki  

w Gdyni otrzymają wiaty w kolorystyce PKM. Docelowo cała sieć PKM ma być wyposażona  

w przystanki o wysokości peronu 76 cm, jednak obecnie niektóre przystanki mają krawędzie 

peronowe o mniejszej wysokości. Większość przystanków miała być węzłami 

integracyjnymi i z tego względu na części z nich zbudowano parkingi P&R. Przy niektórych 

przystankach takie parkingi powstały samoistnie na terenach przyległych do owych 

przystanków. Niektóre z przystanków zostały zintegrowane także z siecią transportu 

zbiorowego, jednak najczęściej integracja sprowadza się do wybudowania w okolicy stacji 

przystanku autobusowego lub tramwajowego, niestety jeszcze bez integracji rozkładu jazdy 

oraz taryfy. Brak integracji z lokalnymi liniami autobusowymi jest dużym problemem linii 

PKM na obszarach pozamiejskich, gdyż znacząco zmniejsza obszar oddziaływania 

przystanków. Analizę porównawczą przystanków PKM pokazano w tabeli 1. 
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Tab. 1. Analiza porównawcza stacji i przystanków obsługiwanych przez pociągi PKM 
[4,5] 

Nazwa Il. kraw. Wys [cm] 
 

Integracja 
P&R B&R BUS TRAM KOL 

Babi Dół 1 76 + o o - - - 
Borkowo 1 76 + o o - - - 

Dzierżążno 1 76 + o o - - - 
Gdańsk Brętowo 2 76 + + + + + - 
Gdańsk Główny 10 30-96 - - + + + + 
Gdańsk Jasień 2 76 + + + + - - 

Gdańsk Kiełpinek 2 76 + + + + - - 
Gdańsk Matarnia 2 76 + - + + - - 

Gdańsk Niedźwiednik 2 76 + - + - - - 
Gdańsk Oliwa 4 76 + o o + - + 

Gdańsk Osowa 4 76 - + PLAN + - + 
Gdańsk Port Lotniczy 2 76 + + + + - - 
Gdańsk Rębiechowo 2 76 + PLAN + - - - 

Gdańsk Strzyża 2 76 + - + - + - 
Gdańsk Wrzeszcz 7 76 + - + + - + 

Gdynia Główna 10 76-96 + - o + - + 
Gdynia Wielki Kack 2 38 + o o - - - 
Gołubie Kaszubskie 2 76 + BUD BUD - - - 

Kartuzy 2 76 + + PLAN + - - 
Kiełpino Kartuskie 1 76 + o o - - - 

Kościerzyna 4 30-76 + PLAN PLAN + - + 
Krzeszna 1 76 + o o - - - 

Pępowo Kartuskie 1 76 + o o - - - 
Rębiechowo 1 76 + o o - - - 

Skorzewo 1 76 + o o - - - 
Sławki 1 76 + o o - - - 

Somonino 2 76 + PLAN PLAN - - - 
Sopot 4 76 + - PLAN + - + 

Wieżyca 1 76 + o o - - - 
Żukowo 1 76 + - o - - - 

Żukowo Wschodnie 2 30 + PLAN PLAN - - - 

Tabor 

Przetarg na tabor spalinowy do obsługi tras Pomorskiej Kolei Metropolitarnej 

ogłoszono 20 lutego 2014 roku. Samorząd Województwa Pomorskiego chciał zakupić  

10 spalinowych zespołów trakcyjnych wśród których zakładano: 

• 7 pociągów trójczłonowych o minimalnej liczbie miejsc siedzących 150 oraz  

o pojemności 350 osób, 

• 3 pociągi dwuczłonowe o minimalnej liczbie miejsc siedzących 100 oraz  

o pojemności 250 osób. 
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Pociągi miały być klimatyzowane, wysokość podłogi w strefie drzwi miała być  

o wartości 760 mm (dostosowana do wysokości peronów na linii PKM), a pojazdy 

wyposażone miały być w sieć Wi-Fi oraz ekrany informacji pasażerskiej. Do przetargu 

przystąpiło dwóch oferentów. Nowosądecki Newag zaoferował pojazdy z rodziny 222M  

za 120 milionów złotych, a Bydgoska Pesa - pojazdy 218Mc (dwuczłonowe) oraz 219M 

(trójczłonowe) za 114 milionów złotych. Przetarg rozstrzygnięto na korzyść firmy Pesa.  

Od wyboru oferty odwołał się Newag, jednak odwołanie zostało odrzucone.  

2 września 2014 roku podpisano umowę na dostawę pociągów Pesy. Producent miał czas  

na wyprodukowanie pociągów do maja 2015 roku, ostatecznie dostawy zakończyły się pod 

koniec sierpnia 2015 roku. Z uwagi na występujące opóźnienie dostaw producent 

zobowiązał się dodatkowo doposażyć pojazdy. Zamontowano dodatkowe wysuwane 

stopnie niwelujące wolną przestrzeń pomiędzy wagonem a peronem. 

Dodatkowo na trasę PKM zostały skierowane spalinowe zespoły trakcyjne SA137  

i SA138, które obsługiwały dotychczas połączenia pomiędzy Gdynią, a Kościerzyną. 

Podstawowe dane techniczne opisywanych pojazdów podano w tabeli 2. 

Tab. 2. podstawowe dane techniczne pociągów eksploatowanych na trasach PKM 

Typ 220M 221M 218Mc 219M 

Oznaczenie SA137 001-002 SA138 001 SA133 025-028 SA136 013-019 

Producent Newag Pesa 

Rok produkcji 2010 2015 

Liczba pojazdów 2 1 3 7 

Układ osi B'2'B B'2'2'B B'2'B B'2'2'B 

Długość 41,8 m 58,4 m 41,7 m 55,6 m 

Szerokość 2,85 m 2,89 m 

Wysokość 3,9 m 4,14 m 

Liczba miejsc siedzących 127 190 100 150 

Liczba miejsc ogółem 284 390 250 350 

Wysokość wejścia 0,6 m 0,76 m 

Prędkość maksymalna 120 km/h 

Moc 2 x 390 kW 2 x 370 kW 2 x 382 kW 

Masa 82 t 105 t 82 t 110 t 

Przewozy 

1 września 2015 roku, pierwsze pociągi rozpoczęły regularne kursowanie na sieci 

PKM. Pierwsze pociągi kursowały pomiędzy Gdańskiem Wrzeszczem a Gdynią Główną 
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(przez Gdańsk Port Lotniczy) w ilości 72 par na dobę. W początkowym okresie eksploatacji 

występował ścisły podział zadań przewozowych,. Trasa Gdynia Główna – Kościerzyna była 

obsługiwana przez Przewozy Regionalne (obecnie Polregio) spalinowymi zespołami 

trakcyjnymi SA137 i SA138, a trasa Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz (przez Gdańsk Port 

Lotniczy) była obsługiwana przez Szybką Kolej Miejską w Trójmieście spalinowymi 

zespołami trakcyjnymi SA133 i SA136. Z uwagi na problemy z ułożeniem rozkładu jazdy  

na odcinku obsługiwanym przez dwóch przewoźników (PR i SKM, odcinek Gdynia Główna – 

Gdańsk Osowa), przez pierwszy okres większość pociągów PKM kursowała jedynie  

na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa z częstotliwością co około 15 minut. 

Miesiąc później, tj. 1 października 2015, uruchomiono po długoletniej przerwie 

połączenie pasażerskie do Kartuz. Jednocześnie pociągi zaczęły dojeżdżać do Gdańska 

Głównego. W sumie pomiędzy Gdańskiem Głównym a Kartuzami uruchomiono 18 par 

pociągów. Połączenia te zaczęły być chętnie wybierane przez pasażerów i z uwagi na duże 

potoki pasażerskie zaczęto na tym kierunku uruchamiać pociągi trzy-członowe lub nawet 

składy złożone z dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych. 

Przy najbliższej zmianie rozkładu jazdy, która odbyła się 13 grudnia 2015 roku, 

powierzono obsługę odcinka Gdynia Główna – Kościerzyna przewoźnikowi SKM,  

co umożliwiło ułożenie spójnego rozkładu jazdy na całej sieci. Mieszkańcy Gdyni otrzymali 

możliwość bezpośredniego dojazdu na lotnisko przez cały dzień. Ujednolicono również 

taryfę na poszczególnych odcinkach i wprowadzono system przesiadkowy pomiędzy 

pociągami jadącymi z Gdyni i Gdańska w Żukowie oraz Gdańsku Osowej, żeby obsłużyć 

kierunek kartuski oraz kościerski. 

Bardzo szybko okazało się jednak, że optymistycznie przyjęte założenia rozkładu 

jazdy na odcinku metropolitarnym (Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna) nie odpowiadają 

rzeczywistym potokom podróżnych. 16 maja 2016 roku przeprowadzono pierwszą korektę 

zmniejszającą liczbę pociągów. W sumie zlikwidowano aż 32 pary pociągów kursujących 

pomiędzy Gdańskiem Wrzeszczem a Gdańskiem Osową. 

14 lipca 2016 ulewny deszcz podmył skarpy na liniach 201 i 248, co całkowicie 

sparaliżowało ruch pociągów na sieci PKM. Już 4 dni później, tj. 18 lipca przywrócono ruch 

pomiędzy Gdynią a Kościerzyną. Na przywrócenie ruchu na odcinku linii 248 trzeba było 

poczekać prawie dwa miesiące, gdyż pierwsze pociągi wróciły na trasę Gdańsk Główny – 

Kartuzy dopiero 4 września 2016. Połączenia Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz 

przywrócono 8 września 2016. Przez kilka tygodni ruch odbywał się po jednym torze,  

a pociągi kursowały według specjalnego rozkładu jazdy. Zmniejszenie częstotliwości oraz 
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awaryjne wstrzymanie ruchu pociągów spowodowało znaczący odpływ pasażerów.  

Na rysunku 4 pokazano zmianę liczby pasażerów podróżujących po aglomeracji pociągami 

PKM. Widać wyraźny spadek liczby podróżnych, który nastąpił w drugiej połowie  

2016 roku. 

 

Rys. 4. Zmiana liczby podróżnych w aglomeracji [6] 

Po przeprowadzeniu analiz potoków podróżnych, wbrew początkowej zapowiedzi 

dalszych likwidacji kursów, władze Województwa Pomorskiego zaproponowały rozbudowę 

siatki połączeń aby zachęcić potencjalnych pasażerów do powrotu do pociągów.  

Od 13 grudnia 2016 wprowadzono po raz pierwszy pociągi jadące do z Kościerzyny  

do Gdyni Głównej przez Gdańsk Wrzeszcz oraz cykliczny rozkład jazdy pomiędzy Kartuzami 

i Gdańskiem Wrzeszczem. Pociągi kościerskie kursowały jako przyspieszone, nie 

zatrzymując się na wszystkich przystankach. Na rysunku 5 pokazano obecny układ tras 

pociągów PKM. Schemat nie zawiera wprowadzonego ostatnio pociągu relacji Kościerzyna 

– Gdańsk Główny. 

 

Rys. 5. Schemat tras obsługiwanych przez pociągi PKM [7] 
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Wprowadzone rozwiązanie okazało się wyjątkowo trafne, gdyż spowodowało 

gwałtowny przyrost liczby pasażerów na obu odcinkach. Pomiary potoków pasażerskich, 

przeprowadzone w odstępie 3 miesięcy od wprowadzenia zmian pokazały przyrost liczby 

podróżnych o 24% na odcinku kartuskim i 21% na odcinku kościerskim. W całym systemie 

PKM w ciągu miesiąca marca 2017 r. z usług kolei skorzystało ponad 250 tysięcy pasażerów,  

co oznacza że zamknięcie linii oraz początkowe cięcia rozkładów jazdy przystały 

negatywnie wpływać na liczbę pasażerów PKM. Na rysunku 6 pokazano przyrost liczby 

podróżnych podróżujących na poszczególnych relacjach po zmianach w rozkładzie jazdy. 

Kolorem czerwony oznaczono liczbę podróżnych w grudniu 2016 roku, a niebieskim liczbę 

podróżnych w marcu 2017 roku. 

 

Rys. 6. Zmiana liczby podróżnych po wprowadzeniu zmian w rozkładzie jazdy [6] 

Największym atutem obecnego rozkładu jazdy jest cykliczność połączeń pomiędzy 

Kartuzami a Gdańskiem Głównym. Na tej trasie uruchamianych jest 17 par pociągów, 

zachowujących przez większą część dnia (04:30 – 19:30) takt godzinny. Najszybszy pociąg 

pokonuje dystans 41 km w 57 min, co daje prędkość komunikacyjną na poziomie 43,1 km/h,  

a najwolniejszy w 73 min, co daje prędkość komunikacyjną na poziomie 33,7 km/h. 

Przyczyną tak dużych różnic w czasie przejazdu jest konieczność oczekiwania  

na krzyżowanie z pociągami z Kościerzyny w Żukowie Wschodnim, z uwagi prowadzenie 

ruchu po jednotorowym odcinku pomiędzy Gdańskiem Rębiechowem a posterunkiem 

odgałęźnym Glincz. 

Również Kościerzyna uzyskała bardzo dobrą ofertę, co zaowocowało wzrostem liczby 

pasażerów. Okazało się, że pociągi kursujące na kierunku kościerskim zaczęły jeździć 

przepełnione i w związku z tym postanowiono od 13 marca 2017 r. dodać na tym kierunku 

jeszcze jeden pociąg kursujący (nietypowo) do Gdańska Głównego. Dodatkowo w okresie 
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długiego weekendu majowego 2017 w godzinach porannych uruchomiona została kolejna 

para pociągów do Kościerzyny, ażeby ułatwić mieszkańcom Trójmiasta dojazd w celach 

turystycznych. Obecnie na trasie Kościerzyna – Gdynia Główna uruchamianych jest 11 par 

pociągów, z których 8 jedzie przez Gdańsk Port Lotniczy – Gdańsk Wrzeszcz. Dodatkowo 

uruchomiono jeden pociąg w relacji Gdańsk Główny – Kościerzyna. Na tej relacji brakuje 

jednak stałego taktu, natomiast wyraźnie widoczne są przewozy szczytowe, podczas 

których pociągi odjeżdżają nawet co pół godziny. Poza szczytem - odstępy pomiędzy 

pociągami wynoszą nawet do 3 godzin. 

 Zestawienie czasów przejazdu oraz prędkości komunikacyjnych pokazano w tabeli 3. 

Pociąg jadący w relacji kościerskiej nie zatrzymuje się na wszystkich przystankach  

na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Żukowo Wschodnie i w zestawieniu został oznaczony jako 

sprinter.  

Za to w na relacji Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna został on porównany z kursującymi 

równolegle pociągami SKM. Z uwagi na czasochłonne czynności związane ze zmianą czoła 

pociągu na stacji Gdańsk Wrzeszcz, relację Gdańsk Wrzeszcz – Kościerzyna pokazano 

również osobno. 

Tab. 3 Porównanie odległości, czasów jazdy i prędkości komunikacyjnej  
na poszczególnych relacjach obsługiwanych przez PKM [7, 9, 11] 

Relacja przez Odległość [km] Czas [min] Vkom [km/h] 

Gdańsk Wrzeszcz 
– Gdańsk Port 

Lotniczy 
- 

15 
19 (Sprinter) 47,4 

25 (PKM) 36,0 

11 30 (ZTM 110) 22,0 

Gdańsk Wrzeszcz 
– Gdynia Główna 

Sopot 17 
15 (PKM) 68,0 

26 (SKM) 39,2 

Gdańsk Wrzeszcz 
– Gdynia Główna 

Gdańsk Port 
Lotniczy 

36 
45 48,0 

56 38,6 

Gdańsk Główny – 
Kartuzy 

Gdańsk Port 
Lotniczy 

41 
57 43,1 

73 33,7 

Gdynia Główna – 
Kościerzyna 

Gdańsk Port 
Lotniczy 

82 
94 52,3 

113 43,5 

Gdynia Główna – 
Kościerzyna 

Gdańsk Osowa 67 
73 55,1 

83 48,4 

Gdańsk Wrzeszcz 
- Kościerzyna 

Gdańsk Port 
Lotniczy 

65 
69 56,5 

84 46,4 
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Zdecydowanie gorzej wygląda obsługa aglomeracyjna pociągami PKM. Z uwagi  

na zmniejszenie liczby pociągów, skumulowana częstotliwość na odcinku Gdańsk Wrzeszcz 

– Gdańsk Port Lotniczy spadła do około 30 minut. Nie stanowi to oferty, która zachęca 

pasażerów do skorzystania z oferty przesiadkowej pomiędzy komunikacją autobusową  

i tramwajową a kolejową. Jednak pociągi w dalszym ciągu wygrywają konkurencję  

z pozostałymi środkami transportu wysoką prędkością komunikacyjną. W tabeli 3 

wykonano dodatkowe porównanie czasu dojazdu z Wrzeszcza do Lotniska autobusem 

linii 110.  

Rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitarnej 

Dalsze działania podnoszące atrakcyjności oferty PKM powinny być prowadzone 

równolegle w kilku płaszczyznach. Poniżej przedstawiono kierunki rozwoju, które  

są obecnie przedmiotem rozważań koncepcyjnych lub projektowych. 

Po pierwsze, istniejąca oferta transportowa będzie ulegała ciągłej poprawie. W tym 

celu m.in. projektowana jest elektryfikacja sieci PKM wraz z dodaniem jednego toru  

na odcinku Kościerzyna - Gdynia. Pozwoli to na zwiększenie przepustowości linii 201, jak 

również skrócenie czasu przejazdu (brak konieczności oczekiwania na krzyżowanie 

pociągów). Dodatkowy tor umożliwi również wykorzystanie linii 201 do prowadzenia ruchu 

towarowego, który obecnie jest bardzo utrudniony z uwagi na wyczerpaną przepustowość 

poszczególnych szlaków. Dodatkowo, na odcinku Kościerzyna - Gdańsk Osowa planowane 

jest podniesienie maksymalnej prędkości pociągów do 140 km/h. Po elektryfikacji linii 

spalinowe zespoły trakcyjne zostaną zastąpione przez nowe elektryczne zespoły trakcyjne, 

które cechują się znacznie lepszymi parametrami ruchowymi. Należy również wraz  

ze wzrostem liczby pasażerów zwiększać liczbę uruchamianych pociągów, żeby docelowo  

na odcinku aglomeracyjnym uzyskać częstotliwości zbliżone do osiąganych na podstawowej 

linii SKM. 

Po drugie, Pomorska Kolej Metropolitarna będzie integrowana z innymi środkami 

transportu. Od wielu lat planowana jest integracja taryfowa pomiędzy organizatorami 

transportu zbiorowego na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej. Obecnie na obszarze 

aglomeracji funkcjonuje wiele osobnych taryf biletowych: gdańskiego ZTM, gdyńskiego 

ZKM, wejherowskiego MZK, Szybkiej Kolei Miejskiej, Przewozów Regionalnych (Polregio).  

W 2007 roku podjęto próbę integracji wymienionych taryf poprzez stworzenie 

Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i obecnie można kupić 

pojedynczy bilet umożliwiający przejazd pojazdami różnych organizatorów. Niestety taryfa 

biletowa nadal jest mało przejrzysta i już w chwili zakupu biletu trzeba przewidywać gdzie  
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i jakimi środkami transportu będzie się podróżowało. Dodatkowo zakup biletu jest 

utrudniony, gdyż nie można go kupić ani w pojazdach ani w większości punktów, w którym 

można zakupić bilet poszczególnych organizatorów. Bilet umożliwiający przejazd różnymi 

środkami transportu jest ponadto znacznie droższy niż bilet jednego organizatora,  

co powoduje że pasażerowie szukają najczęściej przejazdów bez konieczności przesiadek 

między pojazdami różnych organizatorów. Wprowadzenie jednolitego biletu 

obowiązującego w pojazdach wszystkich organizatorów (wzorem Warszawy) na obszarze 

aglomeracji (lub stref obejmujących poszczególne gminy) spowodowałoby, że PKM stałaby 

się częścią systemu transportowego, a nie osobną linią komunikacyjną. 

Integracja powinna dotyczyć również rozkładów jazdy, szczególnie w miejscach gdzie 

częstotliwości odjazdów pojazdów komunikacji zbiorowej są niewielkie. Jednym  

z największych problemów obecnego rozkładu jazdy jest brak cykliczności odjazdów 

pociągów. Brak cykliczności przenosi się następnie na sieć autobusową, jeżeli godziny 

odjazdów są ze sobą połączone. Równie dużym problemem związanym z integracją  

są kwartalne korekty kolejowych rozkładów jazdy. Częsty brak konsultacji wprowadzanych 

zmian dotyczących godzin odjazdów pociągów skutkuje brakiem możliwości odpowiednio 

szybkiej reakcji przewoźników autobusowych. Czasami nawet kilkuminutowe przesunięcie 

godzin odjazdu skutkuje odejściem z systemu transportu zbiorowego całych grup 

pasażerów, którzy pracują w określonych godzinach i nie mają możliwości skorzystania  

z przesuniętych kursów. W czasie tworzenia kolejowego rozkładu jazdy, należy jak najsilniej 

uwzględnić sugestie przewoźników autobusowych, którzy mieliby integrować swoje kursy  

z pociągami, gdyż najczęściej znają oni wszystkie potrzeby pasażerów których obsługują. 

Ostatnią grupą zmian, jakie zostaną wprowadzone to rozszerzenie oferty Pomorskiej 

Kolei Metropolitarnej o kolejne kierunki. Obecnie trwają prace nad rewitalizacją linii 229  

na odcinku Kartuzy - Sierakowice i włączeniem tego odcinka do sieci PKM. Nadal 

oczekiwane jest wykonanie rewitalizacji pozostałych odcinków, które zostały zapisane  

w Planie Rozwoju Transportu Kolejowego w Województwie Pomorskim [10]. Ostatnio coraz 

częściej mówi się także o planach stworzenia systemu tramwaju dwusystemowego 

korzystającego z torów linii PKM oraz innych linii w okolicach Trójmiasta [2]. Również 

poszczególni samorządowcy zachęceni sukcesem projektu PKM na obszarze powiatu 

kartuskiego i kościerskiego, proponują rozszerzenie tras o odcinki wcześniej nie 

analizowane. Na rysunku 7 pokazano proponowane kierunki rozwoju projektu PKM. Jeżeli 

jednocześnie zostałaby wprowadzona integracja taryfowa i rozkładowa pomiędzy PKM, 
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SKM i Polregio, wtedy sieć połączeń obejmowałaby cały obszar Województwa 

Pomorskiego. 

Rys. 7. Potencjalny zasięg sieci PKM (bez skali) 

Wnioski 

Pomorska Kolej Metropolitarna jest niewątpliwie inwestycją, której wszystkie 

pozytywne efekty będą widoczne dopiero po kilkunastu latach eksploatacji. Obecnie 

większość przystanków na obszarze metropolitarnym zlokalizowanych jest w pewnym 

oddaleniu od zabudowy i nie znajduje się w strefie dogodnego dojścia pieszego. Dlatego 

bardzo ważne jest rozwijanie funkcji integracyjnych na każdym z przystanków, gdyż 

umożliwia to zwiększenie zasięgu jego oddziaływania. Docelowo przewiduje się,  

że przystanki PKM staną się generatorami osadnictwa w obszarze najbliższego sąsiedztwa 

(jak kilkadziesiąt lat wcześniej przystanki na linii SKM), co będzie stanowiło dodatkowy 

generator ruchu dla linii PKM. 

Obecnie najintensywniej rozwijającymi się kierunkami na sieci PKM są relacje 

pozamiejskie. Mieszkańcy gmin ościennych bardzo chętnie korzystają z coraz lepszej oferty 

kolejowej, która pozwala na wygodny i szybki dojazd do centrum Gdańska i Gdyni.  

Są to jednak klienci wymagający, którzy posiadają w gospodarstwie domowym przynajmniej 

jeden samochód i każde ograniczanie lub pogarszanie oferty będzie skutkowało powrotem 

do przejazdów indywidualnych. 

Odbudowa bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Gdańskiem a obszarem 

Środkowych Kaszub była jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji. Pociągi na tym 
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kierunku wykazują stałą i wysoką frekwencję przez cały tydzień. W dni powszednie 

wykorzystywane są głównie przez pasażerów udających się do celów związanych z nauką  

i pracą, za to w dni wolne od pracy stanowią doskonałą ofertę dla podróżnych udających się 

na teren Kaszub w celach turystycznych. 
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WYPOSAŻENIE KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO,  

A POTRZEBY PASAŻERÓW 

Mateusz Nowak-Gąsowski, inż. Maciej Rochel 

Politechnika Krakowska 

1. WSTĘP 

Kolejowy tabor pasażerski w Polsce oferuje różne warunki podróży pasażerom. 

Od nowoczesnych składów ED250 „Pendolino”, po przestarzałe wagony 111a oraz 

jednostki EN57. Należy postawić sobie pytanie czego oczekuje pasażer w XXI wieku, aby 

jego podróż była komfortowa. W referacie postanowiono omówić temat w rozbiciu na kilka 

grup: tabor do przewozów dalekobieżnych, tabor regionalny, tabor aglomeracyjny oraz 

pociągi turystyczne. Przemyślane, dobrze rozplanowane wnętrze oraz wyposażenie 

pojazdów przekłada się na wyższy komfort podróży, co w efekcie podnosi atrakcyjność 

transportu kolejowego i może doprowadzić do wzrostu liczby pasażerów. 

2. TABOR DALEKOBIEŻNY 

2.1. Wstęp prawno-historyczny 

Do roku 2001 w Polsce przewozy dalekobieżne były realizowane przez Polskie Koleje 

Państwowe. Na podstawie reformy przeprowadzonej 1 września 2001 powstała nowa 

spółka, która miała zajmować się przewozami dalekobieżnymi – PKP Intercity. Początkowo 

spółka przejęła obsługę pociągów kwalifikowanych. W 2008 roku firma stała się spółką 

akcyjną, a w grudniu rozpoczęła obsługę międzywojewódzkich pociągów pospiesznych 

przejętych od PKP Przewozy Regionalne. 

Firma realizuje przewozy na zasadach komercyjnych oraz na podstawie umowy PSC – 

umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich 

pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, a PKP Intercity S.A.  

2.2. Tabor wykorzystywany do połączeń dalekobieżnych 

Obecnie spółka uruchamia połączenia krajowe kategorii:  

• EIP- Ekspress InterCity Premium obsługiwane EZT ED250 „Pendolino”, 

• EIC – Ekspress InterCity obsługiwane wagonami o podwyższonym standardzie, 

• IC – Intercity obsługiwane jednostkami ED74, ED160, ED161 oraz 

zmodernizowanymi wagonami, 
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• TLK – Twoje Linie Kolejowe obsługiwane składami wagonowymi. 

W ruchu międzynarodowym można wyróżnić pociągi EuroCity, InterCity oraz TLK.  

Tabor wykorzystywany przez przewoźnika jest bardzo zróżnicowany – od nowych 

elektrycznych zespołów trakcyjnych dużych prędkości ED 250 do starych wagonów typu 

111a wyprodukowanych w latach 70 XX wieku. 

Najwyższa kategoria pociągów EIP obsługiwana wyłącznie jednostkami typu ED 250 

„Pendolino” oferuje podróżnym 402 miejsca siedzące 1 i 2 klasy w 7 wagonach. Pociąg 

posiada 3 przedziały dla matek z dziećmi (zaaranżowane początkowo na przedziały 

menedżerskie – po uwagach podróżnych zmieniono ich zastosowanie), miejsce dla osób 

niepełnosprawnych oraz wydzieloną część restauracyjną. W wagonie 7 zlokalizowano 

„strefę ciszy”. Dla każdego pasażera dostępne jest gniazdko pod siedzeniem, indywidualne 

dodatkowe oświetlenie, dwa podłokietniki, wygodny zagłówek oraz regulacja pochylenia 

fotela. Pociąg jest w pełni klimatyzowany i dobrze wyciszony. Podczas podróży obsługa 

serwuje jeden darmowy napój w klasie 2, a w pierwszej dodatkowo posiłek. Komfort 

podróży jest wysoki, pasażerowie narzekają jedynie na słaby sygnał telefonii komórkowej  

i brak wi-fi. 

W składach EIC kursują wagony o podwyższonym standardzie spełniające normę UIC-

Z typu Z1 i Z2 (wraz z podtypami, np. 152A). Występują zarówno wagony przedziałowe jak  

i bezprzedziałowe. Wagon przedziałowy oferuje 6 miejsc w przedziale dla podróżnych  

w 1 i 2 klasie, natomiast bezprzedziałowy po 4 miejsca w rzędzie w klasie 2 oraz po 3 miejsca  

w rzędzie w klasie 1. Wagony typu Z są wyposażone w klimatyzację, indywidualne 

dodatkowe oświetlenie oraz regulację pochylenia fotela. Podobnie jak w kategorii EIP 

pasażer otrzymuje darmowy poczęstunek w formie napoju. Większość wagonów oferuje 

dostęp do bezprzewodowego Internetu zapewnianego przez T-Mobile. Pomimo zakupu 

nowego taboru w ostatnich latach nabyto 60 nowych EZT oraz kilkadziesiąt wagonów. 

Mimo tego nadal zdarzają się przypadki, że w składzie pociągu EIC jedzie wagon o niskim 

standardzie typu Y (np. 111Arow) oferujący gorszy komfort podróży. Kolejnym problemem, 

który wystąpił na przełomie roku 2016 i 2017 był brak w składach wagonów 

restauracyjnych i barowych odstawionych do czasu przeprowadzenia rewizji. 

Elektryczne zespoły trakcyjne ED 160 „Flirt 3” oraz ED161 „Dart” kursujące jako 

pociągi InterCity oferują podróżnym wysoki standard podróży, podobnie jak ED 250 

„Pendolino”. Pasażer ma do dyspozycji fotel z indywidualnym oświetleniem, wygodny 

zagłówek, gniazdko 230V oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu. Pociągi nie są tak 

dobrze wyciszone jak składy EIP, przy prędkościach ponad 120 km/h w pojazdach jest dość 
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głośno, szczególnie problematyczne są miejsca nad wózkami napędowymi.  

W przeciwieństwie do kategorii EIP i EIC, w IC pasażer nie otrzymuje darmowego 

poczęstunku. Pozostały tabor wykorzystywany w połączeniach IC to zmodernizowane 

składy wagonowe wyposażone analogicznie jak ww. EZT oraz jednostki ED74 – pojazdy 

odstające standardem od pozostałych pociągów kategorii IC. Pociągi ED74 „Bydgostia”  

to czterowagonowe elektryczne zespoły trakcyjne pierwotnie zakupione do obsługi 

połączeń Łódź – Warszawa, od 2010 wykorzystywane na innych trasach krajowych. Oferują 

niski standard podróży – niewygodne i twarde siedzenia bez regulacji, brak gniazdek 230V, 

niewystarczająca ilość toalet, brak części barowej, a także wydzielonych przedsionków. 

Ponadto składy są bardzo awaryjne, obecnie sprawnych jest tylko 7 jednostek  

na 14 zakupionych. Przydzielono je do obsługi pociągu IC Wit Stwosz relacji Kraków – 

Terespol, jednak najczęściej zamiast planowej jednostki ED74 połączenie obsługuje skład 

wagonowy. 

Najniższa kategoria w spółce PKP Intercity to pociągi Twoich Linii Kolejowych. Składy 

złożone są ze starych wagonów typu Y, bez klimatyzacji i innych udogodnień dla pasażerów.  

Od 2015 roku do pociągów TLK nie są już włączane wagony barowe. Docelowo według 

zapewnień przewoźnika, kategoria TLK zostanie zlikwidowana na rzecz InterCity dzięki 

zakupom i modernizacją taboru. 

2.3. Plany rozwoju taborowego PKP Intercity 

Przewoźnik w 2016 roku zmienił strategię taborową – odchodzi od kupowania 

jednostek EZT na rzecz modernizacji i zakupu nowych wagonów oraz lokomotyw. Dzięki 

temu chce być bardziej elastyczny przy zestawianiu składów w czasie szczytów 

przewozowych jak i poza nimi. W planach jest zakup 55 nowych wagonów oraz 

modernizacja 400 wagonów starego typu, w efekcie której powstaną nowoczesne wagony 

przedziałowe, bezprzedziałowe, restauracyjne oraz wielofunkcyjne tzw. Combi. Ponadto 

przewoźnik planuje modernizację 60 lokomotyw EP07 i zakup 40 nowych lokomotyw. 

Ciągle jest to jednak za mało, aby całkowicie wycofać stare wagony i lokomotywy oraz 

zwiększyć ilość połączeń dalekobieżnych. 

3. TABOR DO PRZEWOZÓW REGIONALNYCH 

3.1. Wstęp prawno-historyczny 

Podobnie jak w przypadku przewozów dalekobieżnych za realizację połączeń  

do 2001 roku odpowiadał jeden przewoźnik – Polskie Koleje Państwowe. Podczas reformy 

grupy PKP, wydzielono spółkę PKP Przewozy Regionalne, która miała zajmować się 
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przewozami regionalnymi. W grudniu 2009 roku firma przeszła proces restrukturyzacji – 

wydzielono ją z grupy PKP (przez co utraciła przedrostek PKP) oraz przekazano udziały 

samorządom (urzędom marszałkowskim województw). Z biegiem lat zaczęły powstawać 

nowe spółki kolejowe utworzone przez samorządy niezadowolone usługami Przewozów 

Regionalnych – począwszy od Kolei Mazowieckich, a skończywszy na najmłodszych  

Kolejach Małopolskich. Nowe firmy stopniowo przejmowały i przejmują nadal zadania 

przewozowe Przewozów Regionalnych przez co procentowy udział krajowego potentata  

w przewozie pasażerów systematycznie spada. 

3.2. Tabor wykorzystywany w ruchu regionalnym 

Na dzień dzisiejszy rynek przewozów regionalnych obejmuje ponad 7 firm 

świadczących usługi na terenie 16 województw. Największym przewoźnikiem pozostają 

nadal Przewozy Regionalne, których głównym taborem są jednostki EN57 w ilości ponad 

500 sztuk. Prezentują one kiepski komfort z punktu widzenia pasażera – nieszczelne okna, 

wibracje, niewygodne siedzenia i duży hałas. 

Wśród przewoźników marszałkowskich dominuje nowoczesny tabor zakupiony  

z pomocą środków unijnych, taki jak na przykład: EN75 „Flirt”, EN76 „Elf”, EN63 „Impuls”.  

Dla pasażera jest to potężny skok jakościowy. Nierzadko wyposażenie pociągów 

regionalnych jest dużo lepsze, niż pociągów TLK spółki PKP Intercity. Pojawia się jednak 

problem zbyt małej pojemności składów, nowy czteroczłonowy EZT (EN75) może przewieźć 

ok. 480 pasażerów, natomiast EN57 aż 656 osób. Ponadto dość uciążliwa jest mnogość 

różnych odmian jednostek, produkowanych po kilka sztuk w każdej serii. W spółce Koleje 

Śląskie na 61 sztuk używanego taboru występuje, aż 10 odmian elektrycznych zespołów 

trakcyjnych oraz 2 rodzaje spalinowych zespołów trakcyjnych. 

Wśród przewoźników regionalnych popularne są też modernizacje jednostek EN57 –  

za połowę ceny nowego pociągu można otrzymać produkt spełniający podstawowe 

wymagania pasażerów. Wadą modernizacji starych jednostek jest ich żywotność, trwałość 

zmodernizowanego składu ocenia się na około 10 – 15 lat. 

3.3. Propozycja wyposażenia taboru wykorzystywanego w połączeniach regionalnych 

Modelowa jednostka obsługująca połączenia regionalne powinna zapewnić 

komfortową 1-2 godzinną podróż dla pasażera. Warto przewidzieć układ siedzeń typu 2+2 

lub rzędowy wzdłuż jednostki bez siedzeń tyłem do okna. Ponadto każde miejsce powinno 

być wyposażone w podłokietniki, uchylny stolik oraz gniazdko 230V. Na każde 3 człony 

należy zabudować toaletę oraz przewidzieć miejsce na rowery. W pociągu powinien być 
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dostępny bezprzewodowy Internet. Dobrym przykładem modelowej jednostki obsługującej 

połączenia regionalne są pojazdy EN63 „Impuls” zakupione w 2013 roku przez Południową 

Grupę Zakupową składającą się z województw: Małopolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego  

i Podkarpackiego. 19 EZTów zakupionych w ramach tego zamówienia spełnia wszystkie 

wymagania wymienione powyżej. 

3.4. Plany przewoźników oraz organizatorów komunikacji 

Od czasu usamorządowienia Przewozów Regionalnych tabor do obsługi przewozów 

regionalnych zaczęły kupować samorządy wojewódzkie. Planowane zamówienia w ciągu 

najbliższych lat z perspektywy unijnej 2014 – 2020 zakładają zakup ponad 

200 elektrycznych zespołów trakcyjnych. 

4. TABOR AGLOMERACYJNY 

4.1. Wstęp prawno-historyczny 

Aby przejść do meritum, czyli zagadnień taborowych należy ściśle określić co uważać 

należy za kolej aglomeracyjną w warunkach polskich. Rozporządzenie Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie charakteryzuje następująco  

Szybkie Koleje Miejskie: 

§ 126. 1.Szybkie Koleje Miejskie zwane dalej SKM charakteryzującą się jednakową 

długością składu wagonów, dużą częstotliwością kursowania i nierównomiernym natężeniem 

ruchu w różnych porach doby, przystosowane są wyłącznie do prowadzenia ruchu pociągów 

pasażerskich, służą do świadczenia usług w zakresie przewozu osób w dużych aglomeracjach 

miejskich. 

2. SKM posiada układ liniowy, bez skrzyżowań z innymi liniami w jednym poziomie,  

z dwoma stacjami zwrotnymi posiadającymi rozbudowany układ torowy. 

3. SKM powinna posiadać, w miarę możliwości równomiernie rozmieszczone przystanki 

osobowe z peronami jednokrawędziowymi na zewnątrz torów lub peronami wyspowymi; rodzaj 

peronu powinien być uzależniony od warunków terenowych. (…) 

7. Linie SKM powinny być dwutorowe, z zastrzeżeniem ust. 10. (…) 

10. Pod warunkiem rezerwacji terenu pod budowę drugiego toru możliwa jest budowa SKM 

jako linii jednotorowej. Mijanki powinny być wykonywane jako odcinki drugiego toru obejmujące 

dwa sąsiednie przystanki oraz tor pomiędzy nimi.  
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§ 127. Perony SKM powinny posiadać długość odpowiadającą długości składu pociągów; 

przy różnej długości składów w poszczególnych porach doby perony powinny posiadać trwale 

oznakowane miejsca zatrzymywania się czoła pociągu. 

§ 128. 1. Dla wszystkich linii SKM obsługujących daną aglomerację miejską powinno się 

wykonać co najmniej jedną stację postojową o łącznej pojemności odpowiadającej liczbie składów 

pociągów obsługujących ruch na tych liniach. 

Przyjmując powyższe kryteria w Polsce istnieją 2 systemy SKM: SKM Trójmiasto 

i Warszawska Kolej Dojazdowa, które jako jedyne mają wydzieloną infrastrukturę  

i obsługują ruch pasażerski aglomeracyjny. Ich obecny lub nowo nabywany tabor spełnia 

wymagania przed nim stawiane posiadając zwiększoną, względem taboru do przewozów 

regionalnych, liczbę drzwi umożliwiających szybką wymianę podróżnych oraz posiadają 

względnie małą liczbę siedzeń, a dużą przestrzeń dla pasażerów stojących.  

Warszawski Węzeł Kolejowy też można uznać za linie przystosowane do ruchu 

aglomeracyjnego. Od lat 50 XX wieku linie kolejowe w obrębie WWK były modernizowane 

– przebudowywano perony do jednakowej wysokości. Tabor dla tych linii posiadał cechy 

taboru do ruchu aglomeracyjnego np. EW53, EW54, EW55. Ruch regionalny i dalekobieżny 

był w tym układzie oddzielony różnicą trakcji - pociągi te były prowadzone do stacji 

docelowej parowozami pomiędzy taktowanym ruchem aglomeracyjnym. Problemy zaczęły 

pojawiać się kiedy odcinki zelektryfikowane zaczęły się wydłużać, a tabor przestał być 

specjalizowany. Do połączeń aglomeracyjnych zaczęto wykorzystywać nieprzystosowany 

tabor (np. jednostki EN57), który miał problemy ze sprawną wymianą pasażerów na dużych 

stacjach węzłowych. 

4.2. Rozwój ruchu kolejowego w aglomeracjach 

Obecnie w wielu aglomeracjach dynamicznie kształtuje się ruch podmiejski. Tworzone  

są „koleje aglomeracyjne” np. SKA w Krakowie na liniach do Miechowa, Tarnowa, Skawiny  

i Krzeszowic oraz na najbardziej „aglomeracyjnym” odcinku Wieliczka-Balice (port lotniczy)  

czy też system ŁKA w Łodzi na liniach do Koluszek, Łowicza, Kutna i Zduńskiej Woli. Nad 

stworzeniem podobnych systemów pracuje Szczecin, Poznań czy Wrocław, w którym  

10 kwietnia br. przywrócono ruch pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 292  

na odcinku Wrocław Sołtysowice – Wrocław Wojnów, która przebiega przez silnie 

zurbanizowane obszary miejskie. 

Poważnym problemem, który zaczyna występować w aglomeracjach jest wzrost ruchu 

aglomeracyjnego, który wykorzystuje istniejące linie kolejowe z ruchem dalekobieżnym 
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i regionalnym, przez co pojawiają się problemy z przepustowością linii kolejowych. 

Wprowadzenie dodatkowych pociągów obsługujących jedynie odcinek aglomeracyjny 

(który pociągi regionalne przejeżdżają bez zatrzymań) jest najczęściej niemożliwe  

ze względu na ograniczoną przepustowość tych linii, jak też wymuszaniem na pasażerach 

przesiadek, w przypadku jazdy z przystanku aglomeracyjnego do stacji poza obszarem 

obsługi kolei aglomeracyjnej. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest obsługa tego ruchu  

za pomocą pociągów regionalnych. 

Dobrym przykładem obrazującym powyżej opisane tendencje jest sytuacja 

rozwijającego się ruchu na linii kolejowej nr 8 od Krakowa w kierunku Miechowa. Linia 

kolejowa nr 8 (Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy) nie umożliwia 

swobodnego rozwoju ruchu aglomeracyjnego w przeciwieństwie do innych linii 

wychodzących z węzła krakowskiego, na fakt ten składa się kilka przyczyn: 

• stanowi ona jedyny wyjazd z krakowskiego węzła kolejowego w kierunku 

północnym, 

• poruszają się po niej wszystkie kategorie pociągów- SKA/Regio, TLK/IC, 

EIC/EIP, 

• infrastruktura podczas modernizacji nie została przygotowana do znacznej 

ilości krzyżowań pociągów, 

• po remoncie tzw. Protezy Koniecpolskiej przejęła ruch dalekobieżny z ciągu 

E30, 

• ilość i rodzaj pociągów uniemożliwia stworzenie taktowanego rozkładu jazdy. 

Obecna sytuacja ruchowa (stan na maj 2017r.): 

Tab. 1 Sytuacja ruchowa na linii LK8, źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu 
jazdy 

Odcinek omawiany 
Liczba pociągów 

bezpośrednich ogółem 

Liczba bezpośrednich 

pociągów Regio/SKA 

Liczba pociągów 

regionalnych, które 

kończą bieg na podanej 

stacji 

Kraków Gł.-Miechów 38 22 5 

Kraków Gł.-Kozłów 17 17 2+1 do Częstochowy 

Kraków Gł.-Sędziszów 20 14 7 
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Z powyższych danych wynika że struktura przewozów ma charakter mieszany,  

w którym osobowe pociągi międzyregionalne obsługują znaczną część ruchu podmiejskiego 

(za granicę ruchu aglomeracyjnego można uznać stację Miechów). Sędziszów posiada  

12 bezpośrednich regionalnych połączeń z Kielcami. Plany rozwoju SKA w Krakowie mówią 

o przedłużeniu relacji Miechów-Kraków do Skawiny, przyjmując że postój pociągu na stacji 

Kraków Główny nie powinien trwać dłużej niż 3min. Jest to niemożliwe z uwagi na tabor 

wykorzystywany obecnie na tej linii kolejowej. Wymiana pasażerów na kursach 

szczytowych trwa zbyt długo – trzyczłonowa jednostka EN63 ma tylko 3 pary drzwi przez 

co pasażerowie opuszczają pojazd nawet 5 minut. 

4.3. Propozycja wyposażenia taboru do połączeń aglomeracyjnych 

W obsłudze ruchu aglomeracyjnego można wyróżnić: 

• typowy tabor SKM, 

• tabor do zagęszczenia ruchu na odcinkach podmiejskich, 

• tabor regionalny wykorzystywany na dłuższych relacjach z występującym 

ruchem podmiejskim. 

4.3.1. Oczekiwania względem typowego taboru szybkiej kolei miejskiej 

Tabor taki powinien być projektowany pod jak najszybszą wymianę pasażerów - 

posiadać min. 3 pary drzwi na wagon oraz względnie małą ilość miejsc siedzących (układ 

siedzeń wzdłuż ścian). Siedzenia te powinny być projektowane jako uchylne, gwarantujące 

możliwość pełnego wykorzystania powierzchni do przewozu osób. Zbędne są również 

udogodnienia typu sieć WiFi czy gniazdka do ładowania laptopa. Długość jednostek 

elektrycznych powinna wynosić 2-3 wagony w celu łatwego dostosowania długości całego 

pociągu do zmieniających się w ciągu doby potrzeb przewozowych. System sprawdzania 

biletów powinien być analogiczny jak w komunikacji miejskiej, a obsługa pociągu nie byłaby 

prowadzona przez kierownika pociągu. 

4.3.2. Oczekiwania względem taboru wykorzystywanego do zwiększenia częstotliwości 

kursów na odcinkach podmiejskich 

Pojazdy wykorzystywane do zwiększenia częstotliwości powinny posiadać min. 2 pary 

drzwi na wagon. Około połowa jednostki powinna posiadać układ odchylnych siedzeń 

wzdłuż ściany, natomiast pozostała połowa zwyczajny układ 2+2. Siedzenia powinny być jak 

najprostsze, bez stoliczków i podłokietników. Jednostki powinny posiadać 1 toaletę  

na 3 człony pojazdu. Przy czasie przejazdu ok. 30-60min. uzasadnione jest instalowanie 
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gniazdek elektrycznych przy siedzeniach w układzie 2+2 w liczbie 1 na każde 2 siedzenia 

oraz udostępnianie pasażerom sieci WiFi. 

4.3.3. Oczekiwania względem taboru regionalnego wykorzystywanego na dłuższych 

relacjach z ruchem aglomeracyjnym  

Tabor taki obsługuje relacje zazwyczaj kończące się na stacji centralnej dla sieci 

połączeń podmiejskich, więc szybkość wymiany pasażerów nie ma w tym przypadku tak 

wielkiego znaczenia, niemniej jednak przynajmniej jeden człon pojazdu powinien posiadać  

2 pary drzwi. W tym członie powinna znajdować się toaleta oraz uchylne siedzenia między 

parami drzwi, natomiast w pozostałej części należy zlokalizować siedzenia w układzie 2+2. 

Pozostałe człony nie powinny odbiegać standardem wyposażenia od pociągów regionalnych 

opisanych  

we wcześniejszej części referatu. 

5. TABOR TURYSTYCZNY 

5.1. Stan obecny 

 Turystyka oparta o transport kolejowy występuje w każdym regionie Polski. 

Wyróżnić można kilka jej typów: 

• typowe atrakcje turystyczne (gdzie przejazd najczęściej kolejką wąskotorową 

jest tylko dodatkiem dla innych atrakcji) w tym kolejki wąskotorowe  

i drezynowe, 

• ogólnodostępne przejazdy retro, 

• imprezy specjalne (głównie organizowane dla hobbystów) –przejazdy retro lub 

tzw. „zaliczanie szlaków” 

• imprezy promujące dany region kraju - pociągi specjalne. 

Ogólna ilość i poziom tego typu przedsięwzięć stawia Polskę daleko za krajami 

zachodnimi, głownie ze względu na niedofinansowanie tego sektora turystycznego. Odbija 

się to na pierwszej z wyżej wymienionych kategorii. 

5.1.1. Koleje wąskotorowe i drezynowe 

Ich obraz jawi się katastrofalnym w większości przypadków stanem torowisk, 

nieremontowanych przez samorządy lokalne, którym to Polskie Koleje Państwowe 

przekazały na początku XXI wieku linie wąskotorowe z całym majątkiem do nich należącym. 

W niewiele lepszym stanie jest tabor na nich eksploatowany, w dużym stopniu bazujący  
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na konstrukcjach powojennych. Koleje drezynowe podobnie jak wąskotorowe są zazwyczaj 

pod opieką lokalnych pasjonatów ratujących linie od rozkradania przez złomiarzy. W tym 

celu powstał szereg linii drezynowych w Polsce, choćby „Bieszczadzkie Drezyny 

Rowerowe”. Ich tabor stanowią drezyny rowerowe lub z napędem spalinowym, najczęściej 

własnej konstrukcji. 

  
Rys. 1 Jędrzejowska Kolej Dojazdowa, źródło 

:www.ciuchcia.eu 

Rys. 2 Drezyny rowerowe, źródło:drezynyrowerowe.pl 

5.1.2. Ogólnodostępne przejazdy retro  

Normalnotorowe pociągi retro uruchamiane są przez parowozownie w Chabówce, 

Wolsztynie, Jaworzynie Śląskiej i Pyskowicach. Są zazwyczaj atrakcją turystyczną samą  

w sobie lub dodatkiem do wydarzeń lokalnych takich jak: festyny, rocznice itd. Kursują one 

okazjonalnie po liniach nie będących w normalnej eksploatacji np. Chabówka-Nowy Sącz lub  

po normalnych liniach z pociągami planowymi. Tabor trakcyjny stanowią parowozy, rzadziej 

pojazdy spalinowe i elektryczne w historycznych malowaniach. 

  
Rys. 3 Parowóz Ol12, źródło: rail.phototrans.eu Rys. 4 Spalinowóz SP42, źródło: twojsacz.pl 
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5.1.3. Imprezy specjalne 

To przejazdy specjalne, zamawiane najczęściej przez miłośników kolei  

do tzw. „zaliczania szlaków”, czyli przejazdów po liniach kolejowych, na których nie odbywa 

się rozkładowy ruch pasażerski. Połączenia obsługiwane są taborem retro lub 

nowoczesnymi SZT z powodu wysokich kosztów uruchamiania pociągu o trakcji parowej. 

Często charakteryzują się nastawieniem na zwiedzanie terenów kolejowych, a przy 

pociągach prowadzonych parowozem częstymi fotostopami. Jedną z bardziej znanych 

imprez tego rodzaju są „Dolnośląskie zakamarki”. 

5.1.4. Imprezy promujące dany region 

Są to dotowane z kas samorządów lokalnych przejazdy mające na celu przyciągnięcie 

turysty w dany region. Inicjatywy takie przybierają najróżniejsze formy: 

• Przejazdy nowoczesnym taborem, pociągi uruchamiane weekendowo w sezonie 

letnim np. Kielce – Sandomierz - Kielce. 

• Okolicznościowe przejazdy retro np. Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. 

• Parady taboru np. Parowozjady w Chabówce czy zlot taboru 600mm  

w Białośliwiu. 

5.2. Wyposażenie nowego taboru wykorzystywanego do połączeń turystycznych 

Jeśli nowe EZT/SZT są wykorzystywane w pociągach turystycznych przede wszystkim 

muszą posiadać system nagłośnienia i ekrany, dzięki którym w czasie trwania przejazdu 

można wyświetlać informacje o mijanych miejscowościach. Powinny ponadto posiadać dużo 

miejsca do przewozu rowerów. Ilość pasażerów kształtuje się z dnia na dzień zależnie  

od aury, z tego powodu zastosowanie pojazdów z układem miejsc przy ścianie w choć 

jednym członie pozwoli zmieścić dużą liczbę pasażerów z jednośladami, niemieszczącymi się 

na uchwytach, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podstawowymi wymogiem są gniazdka 

elektryczne umożliwiające naładowanie np. aparatu fotograficznego.  

5.2.1. Tabor historyczny 

Przejazdy pociągami retro z definicji mają oddawać realia podróżowania z epoki  

na którą remontowane były wagony, więc nacisk powinien być kładziony na wierność 

historyczną. Aby nie powodować strat w dorobku technicznym, powinny zostać utworzone 

procedury określające do jakich celów ma być wykorzystywany dany wagon i w jakim 

zakresie można poddać go naprawie lub przebudowie. 
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6. POTRZEBY PASAŻERÓW 

W ramach opracowywania referatu przygotowano ankietę, którą skierowano do osób 

podróżujących koleją. Jej celem było poznanie opinii i wymagań jakie stawia pasażer 

kolejowemu taborowi pasażerskiemu. Badanie ankietowe przeprowadzono w dniach  

od 30 kwietnia do 5 maja na grupie 300 osób. Poniżej zestawiono wyniki ankiety. 

6.1. Częstotliwość podróży pasażerów 

Na podstawie wykonanej ankiety można stwierdzić, że większość osób rzadko 

podróżuje koleją, codzienne podróże to zaledwie 12% odpowiedzi. Większość podróżnych 

podróżuje koleją kilkanaście razy w roku. Przy rozróżnieniu częstotliwości podróży  

od kategorii pociągu można zauważyć, że w ruchu dalekobieżnym większość podróży jest 

okazjonalna, natomiast w ruchu regionalnym dość duży odsetek wykazują podróże 

codzienne. Zdecydowana większość respondentów nie korzystała z połączeń 

aglomeracyjnych. 

 

Rys. 5 Częstotliwość podróży pasażerów, źródło: opracowanie własne 

 

Rys. 6 Częstotliwość podróży pasażerów w podziale na kategorie przewozów, źródło: opracowanie własne 
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6.2. Wymagania podróżnych 

Dla prawie połowy pasażerów niezbędnym wyposażeniem pociągu jest 

bezprzewodowy dostęp do Internetu. Modelowe siedzenie powinno przede wszystkim mieć 

własne podłokietniki, dużo miejsca na nogi oraz być wyposażone w gniazdko 230 V. Przy 

dłuższych podróżach ponad 70% respondentów chętnie skorzystałoby z usług 

gastronomicznych. Natomiast preferencja między wagonem przedziałowym,  

a bezprzedziałowym dzieli się mniej więcej po połowie.  

 

Rys. 7 Bezprzewodowy Internet w pociągu, źródło: opracowanie własne 

 

Rys. 8 Oczekiwania pasażerów względem wyposażenia miejsca siedzącego, źródło: opracowanie własne 
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Rys. 9 Usługi gastronomiczne w pociągach, źródło: opracowanie własne 

 

Rys. 10 Preferencje pasażerów przy wyborze wagonu, źródło: opracowanie własne 

 

6.3. Uwagi przesłane w ramach ankiety 

Poniżej przedstawiono kilka wybranych uwag dołączonych do ankiety: 

• „W niektórych składach są zbyt małe kosze na śmieci; powinny być specjalne 

miejsca dla osób podróżujących z dużymi psami (ostatnio miałam sytuację,  

że piesek zajął całą szerokość alejki i nie było jak przejść; taka osoba powinna 

dostać np. miejsce pojedyncze gdzie piesek by tak nie przeszkadzał)”, 

• „Wprowadzenie wagonów/przedziałów dla rodzin z dziećmi w pociągach 

regionalnych i dalekobieżnych” 

• „Gdy jadę sam lub z jednym współpodróżnym - zawsze bezprzedziałowy. Jeżeli 

jedziemy w więcej osób-przedziałowy.”, 
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• „Bardziej niż Wi-fi istotne byłoby montowanie wzmacniaczy sieci komórkowych. 

Co mi z Wi-fi jak z telefonu nie mogę skorzystać.”. 

Respondenci zwracali uwagę m.in.: na braki zasięgu telefonii komórkowych, 

wyposażenie pociągów w dedykowane przedziały dla rodzin z dziećmi, wydzielone miejsca 

dla psów, czy też niewielkie śmietniczki. 

7.  PODSUMOWANIE 

Tabor kolejowy wykorzystywany w połączeniach pasażerskich oferuje różny komfort 

w zależności od kategorii pociągu. Począwszy od nowoczesnych i wygodnych składów 

Express Intercity Premium obsługiwanych jednostkami ED250 „Pendolino”, skończywszy  

na 40-letnich elektrycznych zespołach trakcyjnych EN57. W dzisiejszych czasach podróżny 

wymaga komfortowej podróży nawet na krótkich dystansach. Dzięki zakupom nowego 

taboru finansowanym przez Unię Europejską w Polsce pojawia się coraz więcej pociągów 

spełniających wysokie wymagania pasażerów. Podczas tworzenia specyfikacji technicznych 

nowych pojazdów warto zapytać pasażerów czego wymagają od nowego pociągu oraz 

uwzględnić je na etapie projektowania i budowy. Wygoda podróżnych powinna być 

stawiana na pierwszym miejscu – zadowolony pasażer wróci, żeby jeszcze raz pojechać 

takim samym pociągiem. 
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CHARAKTERYSTYKA KOLEJOWEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO SPÓŁKI 

OAO „RŻD” –KOLEJE ROSYJSKIE 

Sławomir Sikora 

Politechnika Śląska – Wydziała Transportu 

Koleje Rosyjskie, czyli RŻD [rasijskije żeljeznyje darogi] są główny przewoźnikiem  

i zarządcom infrastruktury w Rosji. RŻD posiada oddziały odpowiedzialne za różne sfery 

transportu kolejowego. Infrastrukturę jest nadzorowana przez Centralną Dyrekcję 

Infrastruktury i Departament Budownictwa Kubaturowego. Przewozy towarów  

są zarządzane przez Centrum Obsługi Transportowej RŻD. Transport pasażerski jest 

podzielony na dwa rodzaje: transport dalekobieżny za który odpowiada spółka zależna 

„Federalne Przedsiębiorstwo Pasażerskie” (ФПК) oraz transport podmiejski kierowany 

przez zależne spółki. Firmy te są własnością RŻD i samorządów. 

Najbardziej znanym na świecie połączeniem kolejowym w Rosji jest relacja Moskwa – 

Władywostok. Na chwile obecną pociągi jadące w kierunku Władywostoku odjeżdżają  

i przyjeżdżają na dworzec Moskwa Jarosławska. W tym kierunku kursują ze stolicy dwa 

pociągi: firmowy pociąg Rassija nr1/2 i ekspresowy pociąg nr 99/100. Pociągi jadą 

odpowiednio 6 dni 10 minut, 6 dni 23 godziny. 

Od 2009 roku z Moskwy do Petersburga kursuje szybki pociąg „Sapsan”. Elektryczny 

zespół trakcyjny produkcji Simensa jest w stanie rozwijać prędkość na rosyjskich torach  

do 250 km/h. Pociąg ten pokonuje odległość 650 km w około 4 godziny. Aktualnie między 

dwoma stolicami zdarzają się kursy podwójnych „Sapsanów”, co sprawia, że jest  

to najdłuższy skład KDP na świecie (500 m). 

W 2015 roku na rosyjskich torach pojawił się skład Talgo 250. Pociąg ten nazwano 

„Striż” i zaczął on wozić pasażerów ze stolicy Rosji do Niżnego Nowogrodu. Pociąg składa się  

z 20 wagonów, w których są zarówno sypialne jak i z miejscami do siedzenia oraz bufet  

i restauracyjny. Odległość 450 km przemierza w 3,5 godziny. Talgo 250 dla rosyjskiej kolei 

różni się od innych tego typu zespołów tym, że brak jest wagonu motorowego a pociąg 

ciągnięty jest przez dwusystemową lokomotywę EP20 (ЭП20) produkcji rosyjskiej. Wagony 

między sobą są połączone wózkami Jakobsa.  

Rosjanie często jeżdżą na wakacje nad Morze Czarne do takich miast jak Soczi, Anapa, 

Adler, Noworosyjsk. Pociągi do tych kurortów cieszą się dużą popularnością w każde 

wakacje i dlatego w tym kraju można spotkać pociągi składające się z 24 wagonów 
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sypialnych zabitych po brzegi (zdarza się że nie ma wolnych miejsc już miesiąc przed 

odjazdem).  

Aby z Rosji dostać się pociągiem do Europy środkowej lub Zachodniej należy wsiąść  

w pociąg, który odjeżdża ze stacji Moskwa Białoruska. Tam rozpoczyna swoją trasę  

od dawien dawna pociąg „Polonez” do Warszawy. Prawdziwym przełomem w połączeniach 

kolejowych „RŻD” było uruchomienie połączenia Moskwa-Nicea. Obecnie połączenie  

to posiada nowoczesne wagony sypialne, w których jest prysznic i bufet. Są one 

przystosowane do prędkości 200 km/h. Podróż trwa około 2 doby. Na granicy w Brześciu  

w 2015 roku zostało wbudowane stanowisko do zmiany rozstawu kół przez co cała 

procedura przejścia na 1435 mm skróciła się z 2 godzin do 20 minut. Dzięki temu „RŻD” 

prowadzi ruch pasażerski w relacji Moskwa - Berlin. Podróż trwa około doby a sam skład  

ma podobne udogodnienia co ten z Moskwy do Niżnego Nowogrodu. Koleje Rosyjskie 

umożliwiają podróżnym bezpośrednią komunikację z Paryżem (jeden raz w tygodniu), 

Wiedniem (trzy razy w tygodniu), Pragą (pociąg „Wełtawa” nr 21/22), Włochami. Z Rosji 

można dostać się bardzo łatwo do krajów bałtyckich gdyż w krajach tych od czasów 

sowieckich jest rozstaw 1520 mm. Pociąg „Allegro” umożliwia podróżnym komunikację  

z Petersburga do Helsinek. Siedmiowagonowy elektryczny zespół trakcyjny Sm6 produkcji 

Alstomu rozwija prędkość na trasie do 220 km/h. W czasie jazdy nie ma postoju na granicy – 

procedura kontroli paszportowej odbywa się w trakcie ruchu. Ze względu  

na to, że w Finlandii zachował się stary rozstaw (1524 mm) jeszcze z czasów Cesarstwa 

Rosyjskiego nie są potrzebne żadne postoje technologiczne. Pociągi o prześwicie 1520 mogą 

poruszać się na rozstawie 1524 mm. 

Kolej transsyberyjska umożliwia dotarcie do tak ekstremalnych zakątków świata jak 

Korea Północna. Kilka razy w roku do ekspresu nr 100/99 relacji Moskwa Jarosławska – 

Władywostok, dołączane są wagony którymi można dojechać do Korei Północnej. Istnieje 

też połączenie do Pekinu, Mongolii, Kazachstanu i innych byłych republik ZSRR. 

Najliczniejszym rodzajem taboru pasażerskiego w RŻD to wagony sypialne.  

Na rosyjskiej kolei można spotkać kilka rodzajów wagonów sypialnych: VIP, SW (ros. СВ – 

czyt. es we), „kupe” i „plackarta”. Dwa pierwsze to wagony wyższej klasy. Najbardziej 

popularne są „kupe” i „plackarta”. W typie „kupe” w przedziale są 4 miejsca leżące i przedział 

posiada drzwi. W „packarcie” mieści się 6 osób – przedział jest bez drzwiowy. Wagony  

te były produkowane w niemieckiej fabryce wagonów Waggonbau Ammendorf. 

Od niedawna RŻD wprowadziło innowacje w wagonach sypialnych. Zaczęły jeździć 

dwupiętrowe wagony (wyprodukowane w twerskiej fabryce wagonów), przez co długość 
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składu może się znacznie zmniejszyć. Wagony te są przystosowane do osób 

niepełnosprawnych (przedział dla osób niepełnosprawnych), posiadają kabinę prysznicową, 

specjalny system kontroli i diagnostyki wagonu, dostęp do Internetu. Na razie dwupiętrowe 

wagony sypialne kursują tylko w składzie pociągów firmowych (czyli takich o podwyższonej 

jakości usługi przewozowej) z Moskwy i Petersburga do Adleru (przy Soczi), Kazania, 

Petersburga, Samary, Woronieża. 

W relacji Moskwa – Woronież są eksploatowane dwupiętrowe wagony z miejscami  

do siedzenia - model 61-4492 produkowane w twerskiej fabryce wagonów. Są one 

przystosowane do prędkości 160 km/h. 

W dużych ośrodkach miejskich Rosji bardzo często spotyka się oprócz dworca 

głównego (dla połączeń dalekobieżnych) również dworzec kolei podmiejskiej na którym 

zatrzymują się tylko elektryczne zespoły trakcyjne. Za komunikację podmiejską w RŻD 

odpowiadają spółki zależne, które są w części własnością samorządów. W Moskwie jest  

to spółka „Centralna PPK”, która prowadzi ruch elektrycznymi zespołami trakcyjnymi  

w Moskwie, obwodzie moskiewskim i w obwodach z nim sąsiadującymi. W Petersburgu 

działa „Północno-Zachodnia PPK”, w Rostowie nad Donem jest to „Północno-kaukaska 

PPK”. Takie firmy istnieją w 32 miastach Rosji i są to spółki akcyjne zależne od RŻD  

i samorządów. W komunikacji podmiejskiej są eksploatowane takie EZT jak: ED2T, ET2, 

ED4, ED9. Aktualnie do RŻD są wprowadzane zmodernizowane składy ED4M i ED9M. 

Wszystkie powyższe składy były produkowane przez rosyjskie firmy w latach 

dziewięćdziesiątych i późniejszych. 

W 2016 roku rozpoczęła się eksploatacja MCK (Moskiewski Centralny Pierścień). 

Uruchomienie tej linii kolei podmiejskiej okazało się od razu wielkim sukcesem – linia bije 

rekordy przewozowe. MCK jest zintegrowane z metrem moskiewskim i posiada na mapie 

metra numer 14. Na linii jest 31 stacji które umożliwiają przesiadkę zarówno do kolei 

podziemnej jak i transportu naziemnego. Cała linia jest zbudowana z toru bezstykowego.  

Po linii kursują elektryczne zespoły trakcyjne ES1/ES2G „Łastoczka” produkcji niemieckiej 

firmy Simens AG. Pociągi te są w stanie rozwijać prędkość do 160 km/h. A sam skład jest  

w może pomieścić 1200 pasażerów. W zależności od zapotrzebowania puszcza się na linie 

podwójne składy. W ciągu doby na MCK porusza się 110 tych pociągów. W godzinach 

szczytu przyjeżdżają na przystanki co 6 minut, normalnie odjeżdżają co 11-15 minut.  

Największym węzłem pasażerskiego ruchu kolejowego w Rosji jest Moskwa, oprócz 

licznych przystanków kolei podmiejskiej miasto to posiada aż 9 dalekobieżnych dworców 

kolejowych. Prawie wszystkie dworce są końcowe. 
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Dworzec Białoruski – to właśnie stąd odjeżdża się w kierunku środkowej i zachodniej 

Europy. Jest on przelotowo – czołowy co umożliwia też ruch podmiejskim. Przez stacje 

przejeżdżają również pociągi tranzytowe z Mińska w głąb Rosji. 

Przy placu komsomolskim (zwanym placem trzech dworców) w stolicy Rosji znajdują się 

dworce Kazański, Jarosławski i Leningradzki. Z dworca kazańskiego odjeżdżają pociągi 

dalekobieżne w kierunku Morza Czarnego, Kaukazu, Kazania oraz do miast na wschód  

od stolicy jednak nie dalej niż do Uralu. Z tej stacji wyruszają też pociągi podmiejskie  

w kierunku kazańskim i riazańskim. Kolejnym dworcem na tym placu jest Dworzec 

Leningradzki. Stąd można dostać się „Sapsanem” do Petersburga, Helsinek, Murmańska, 

Karelii. Ostatnia stacja na placu komsomolskim to Moskwa-Jarosławski. Z niej podróżni jadą 

w kierunku za Ural, czyli do Władywostoku, Pekinu, Korei, Mongolii. Również można dostać 

się do Archangielska, Kirowa, Workuty, Jekaterynburg czyli kierunki za Uralem. Dworzec 

Moskwa Pawieleckaja łączy stolicę kraju z Kazachstanem, miastami przy ujściu Wołgi oraz  

z Azją Środkową i Kaukazem. Dworzec Ryżski to możliwość podróży do Rygi oraz małych 

miast niedaleko a krajów bałtych. Jest to również stacja kolei podmiejskiej. 

Petersburg nie posiad już tak dużo dworców jak Moskwa. Z Dworca Moskiewskiego  

w Petersburu dojedziemy oczywiście do Moskwy, najszybciej „Sapsanem” albo jakimś innym 

pociągiem firmowym lub „Newskim Ekspresem”. Stąd można też wybrać się do Helsinek.  

Z Dworca Witebskiego dojedziemy do Grodna, Mińska, Kijowa, Brześcia, Kiszyniowa, 

Kaliningradu. Dworzec Ładoski daje możliwość podróży w kierunku północnym i wschodnim 

od Petersburga. Z Dworca Finlandzkiego odjeżdżają EZT do ruchu podmiejskiego, ale też 

dalekobieżny pociąg „Allegro” Petersburg – Helsinki.  

Najczęstszym kierunkiem podróży Rosjan w czasie wakacji to Może Czarne i Kaukaz.  

Gdy zbliża się lato jadą oni pociągami do takich kurortów jak Soczi, Adler, Noworosyjsk, 

Tuapse. Pociągi w tych kierunkach cieszą się dużą popularnością i dlatego najtańsze bilety  

są wyprzedane już miesiąc przed podróżą. Koleje Rosyjskie oferują też podróż na jednym 

bilecie, lecz z przesiadkami na Krym w sezonie letnim. W grudniu 2018 roku ma zostać 

ukończony most przez cieśninę kerczeńską i wtedy można się będzie spodziewać 

bezpośredniego połączenia Moskwa – Krym. 
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POPRAWIENIE KOMFORTU JAZDY, POPRZEZ MODERNIZACJĘ 

ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH 

Filip Brodowski, Żaneta Czerwińska, Oliwia Wiktoria Psujek 

Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Lublinie 

Transport kolejowy jest jednym z najpopularniejszych form przewozu pasażerów, nie 

tylko dzięki licznym połączeniom lokalnym i międzymiastowym, ale również dzięki dbałości 

o jakość świadczonych usług.  

Dużą wagę podczas wyboru środka transportu pasażerowie przywiązują do czasu 

przejazdu i ceny biletu. Dzięki intuicyjnym stronom internetowym przewoźników, możemy 

łatwo porównać jakość usług z innymi firmami transportowymi i wybrać najkorzystniejszy 

sposób podróżowania.  

Biorąc pod uwagę trasę Lublin –Warszawa ; jazda pociągiem IC, gdzie czas podróży 

wynosi 2h 10 min, a cena biletu normalnego to 37 zł jest lepszym rozwiązaniem niż przejazd 

autobusem, którego koszt wynosi 43 zł, a czas jazdy jest średnio o godzinę dłuższy. Pociąg 

jest lepszym rozwiązaniem niż inne środki transportu, nie tylko ze względu na cenę i czas, ale 

również komfort przejazdu. W pociągu mamy wiele udogodnień takich jak dostosowania 

pojazdów dla niepełnosprawnych, usługi gastronomiczne, przewóz rowerów, dostęp  

do Internetu czy sieci zasilającej urządzenia elektryczne. 

Z tego względu transport szynowy jest liderem wśród innych łatwo dostępnych 

środków komunikacji lądowej. Wyróżnia się on dużą zdolnością przewozową i niską ceną 

świadczonych usług. Kolej ma wiele zalet m.in. bezpieczeństwo, komfort, szybkość 

podróżowania oraz regularność kursowania, dzięki czemu stała się najbardziej 

uniwersalnym środkiem transportu.  

Podróżni dużą wagę przywiązują do jakości świadczonych usług. Zależy im na szybkim  

i komfortowym dotarciu do miejsca docelowego. Pasażerowie coraz częściej przemierzają 

pociągiem duże odległości, dlatego też komfort w trakcie podróży jest dla nich tak ważny.  

Klimatyzacja, miła obsługa, nowocześnie wyposażone wnętrza pojazdów – co tak 

naprawdę wpływa na komfort pasażera w trakcie podróży pociągiem? Jak wiemy pociągiem 

podróżują różne grupy społeczne – dzieci, studenci, biznesmeni, seniorzy, a także osoby  

o ograniczonej sprawności ruchowej. Podczas modernizacji elektrycznych zespołów 

trakcyjnych należy wziąć pod uwagę różne potrzeby i oczekiwania klientów.  
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Do czynników wpływających na komfort podróży należy zaliczyć: 

• punktualność kursowania, 

• bezpieczeństwo, 

• szybkość przejazdu pociągu, 

• czystość w pociągu,  

• wygodne fotele i przestrzeń na nogi, 

• częstotliwość kursowania, 

• odpowiednia temperatura,  

• obsługa pociągu, 

• wygoda przy zakupie biletu, 

Wśród wymienionych czynników wpływających na komfort podróży, najważniejsza 

jest punktualność kursowania pociągów. Klientom zależy na terminowym dotarciu do celu 

ze względu na umówione spotkania ,czy też występujące podczas podróży przesiadki.  

Do najczęstszych przyczyn opóźnień pociągów pasażerskich należy zaliczyć:  

• wypadki i zdarzenia na sieci infrastruktury kolejowej,  

• awarię taboru, 

• trwające prace inwestycyjne, 

• ograniczenia prędkości ze względu na zły stan infrastruktury kolejowej, 

• usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

• postoje pociągów wynikające z konieczności oczekiwania na opóźnione pociągi 

skomunikowane,  

• zjawiska atmosferyczne, 

Przewoźnicy kolejowi nieustannie dążą do tego, aby jak najwięcej pociągów 

przyjeżdżało na daną stację punktualnie. Poprzez modernizację taboru, kolej staje się 

niezawodna, a jej prędkość stale się zwiększa.  

Kolejnym ważnym czynnikiem jest bezpieczeństwo. Transport kolejowy jest jednym  

z najbezpieczniejszych środków transportu. Poziom bezpieczeństwa na kolei stale wzrasta. 

Związane jest to z modernizacją infrastruktury kolejowej, urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, a także pojazdów trakcyjnych; między innymi elektrycznych zespołów 
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trakcyjnych. Stałe szkolenia pracowników oraz nadzór nad ich pracą ,wpływają na poprawę 

bezpieczeństwa.  

Szybkość przejazdu pociągiem jest wyznacznikiem nowoczesnego transportu 

kolejowego. Zauważmy, że wybieramy ten środek transportu, którym szybciej dotrzemy  

do celu. Czas przejazdu pociągiem z upływem lat zmniejsza się, a spowodowane jest  

to modernizacją linii kolejowych i coraz bardziej nowoczesnymi i szybszymi jednostkami 

trakcyjnymi.  

Przykładem modernizacji taboru, któremu chcemy się bliżej przyjrzeć, jest model  

EN-57. Ten zespół trakcyjny jest jednym z najdłużej produkowanych pojazdów szynowych, 

które są wciąż niezawodne. Projekt tego modelu powstawał w latach 1959-1961, już  

w grudniu 1961 roku wyjechał pierwszy prototyp. Masowa produkcja rozpoczęła się w roku 

1962. Odpowiedzialny za produkcję był wrocławski Pafawag. Produkcje EZT serii EN-57 

zakończono w 1993 roku. Łącznie wyprodukowano 1412 sztuk na potrzeby krajowe  

40 wyeksportowano do ówczesnej Jugosławii. Spółka NEWAG S.A. jest odpowiedzialna  

za modernizacje zespołu trakcyjnego EN-57. Nowoczesna aranżacja wnętrz ma na celu 

uprzyjemnić podróżującym przebywającą trasę.  

Podczas modernizacji EZT – EN – 57 stawiano na bezpieczeństwo. Zastosowanie 

nowoczesnych układów napędowych i hamulcowych, nowoczesnego systemu sterowania, 

diagnostyki oraz drzwi odskokowo-przesuwnych i dodatkowych usprawnień funkcjonalnych 

co wpłynęło na znaczną poprawę bezpieczeństwa jazdy. 

Cechy użytkowe - pojazd przeznaczony do obsługi ruchu aglomeracyjnego  

i regionalnego i możliwość podróżowania z prędkością do 120 km/h 

Napęd - optymalne właściwości trakcyjne dzięki zastosowaniu fabrycznie nowych 

4 silników asynchronicznych EN57 i 8 silników EN71 rozmieszczonych w wózkach pod 

członem środkowym. 

Przedział pasażerski: 

• pojazd trzyczłonowy z wnętrzem jednoprzestrzennym lub podzielonym  

na przedziały,  

• nowoczesny system informacji pasażerskiej, 

• monitoring wnętrza pojazdu,  

• klimatyzacja i ogrzewanie sterowane automatycznie. 
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Toalety: 

• hermetyczny obieg zamknięty, 

• system zabezpieczający przed zamarzaniem instalacji wodnej, 

• estetyczne modułowe wyłożenie wnętrz z tworzyw sztucznych ułatwiające 

utrzymanie czystości, 

• automatyczny spust wody i osuszanie instalacji WC, 

• przystosowane dla osób z ograniczona możliwością poruszania się. 

Kabina maszynisty : 

• nowoczesne, ergonomiczne pulpity i fotele, 

• klimatyzowane wnętrze, 

• podnóżek z opcją automatycznej regulacji wysokości, 

• wyposażenie socjalne: czajnik, lodówka, kuchenka, szafki ubraniowe, schowki. 

Wprowadzane zmiany są nieodzowne, aby tabor stawał się niezawodny. Poprawione 

zostało usprężynowanie jednostek oraz ich wyciszenie, co ma przełożyć się na wzrost 

komfortu podróży. Inaczej niż w poprzednich modernizacjach rozwiązano prowadzenie 

kanałów klimatyzacji i ogrzewania, co przekłada się na wyższy komfort termiczny. 

Pierwszy model EN-57 
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EN-57 pierwsza seria 

 

 

EN-57 seria druga 
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EN-57 seria trzecia 

 

 

Modernizacja taboru jest niezbędnym elementem prowadzącym do rozwoju firm 

kolejowych. Dzięki licznym przemianom kolej zyskuje zaufanie wśród swoich klientów,  

co jednocześnie wiążę się ze zwiększeniem popytu na usługi świadczone przez kolej. 
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KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI – PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORTU 

Kamil Filiks, Maciej Traczuk, Adrian Wnuk 

Zespół Szkół Transportowo Komunikacyjnych w Lublinie 

Kolej powstała o wiele wcześniej niż nam się wydaje. Badania archeologiczne 

dowiodły, że ponad 4000 lat temu w starożytności ludzie specjalnie żłobili rowki w drogach 

w celu prowadzenia koła pojazdu. Najdłuższą drogą rowkowaną była trasa do transportu 

statków nad Przesmykiem Korynckim w Grecji.  

Kolejnym etapem było wynalezienie szyn drewnianych. Pozwoliło to na przewożenie  

o wiele cięższych ładunków. Najdłuższy tego typu szlak kolei drewnianej połączył 

miejscowości Strelley i Wollaton. Trasa ta, służyła głównie do przewozu węgla kamiennego.  

Następnym krokiem w rozwoju transportu kolejowego było zastosowanie nowego 

środka pociągowego – koni. Pierwsza kolej konna powstała podczas rewolucji przemysłowej  

w roku 1803 Stosowana była do transportu towarów, a następnie w ruchu pasażerskim. 

W tym samym czasie rozpoczęto prace nad zastosowaniem maszyny parowej  

do napędzania lokomotywy, prototyp pierwszego parowozu opracował brytyjski 

konstruktor Richard Trevithick.  

W Polsce era transportu kolejowego rozpoczęła się na Górnym Śląsku. Pod 

Chorzowem powstała „Huta Królewska”, otrzymując połączenie konną koleją przemysłową 

z szybami kopalni „Król”. 

W Europie początki kolei, to również kolej konna. Pierwsze linie dostępne publicznie 

pojawiły się w 1827 roku. W całej Europie wraz z końcem 1830r. istniało ich 332km. 

Kolejnym etapem rozwoju kolei był transport miejski. Pierwsze tramwaje miały napęd 

konny, dopiero w roku 1881 pojawiła się trakcja elektryczna. Rozwiązania te były 

początkowo niedoskonałe i ciągle je ulepszano. 

Początkowo tabor wagonowy miał drewnianą konstrukcję pudła i był zazwyczaj 

dwuosiowy. Następnie pojawiły się wagony o konstrukcji stalowej, które zastępowano 

aluminiowymi. Pierwszym przełomowym składem o obniżonym środku ciężkości był Talgo I. 

(powstał w roku 1942 roku). 

W tym samym czasie i co raz w szybszym tempie postępowała ewolucja lokomotyw. 

Pojazdy trakcyjne miały coraz większą moc i masę. Po torach zaczęły kursować pierwsze 

zespoły trakcyjne, których główną zaletą było ułatwione manewrowanie. Wprowadzono 
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także wagony sterownicze, w których kabina maszynisty była z dwóch stron, co znacznie 

ułatwiało pracę przewozową.  

W kolejnych latach postępował rozwój taboru oraz infrastruktury kolejowej. 

Przełomem było zastosowanie po raz pierwszy hamulców pneumatycznych. Dzięki temu 

rozwiązaniu, uruchamiano hamulce wagonów z lokomotywy. Po tej rewolucji wszystkie 

wagony musiały mieć zamontowane hamulce.  

Do kolei konwencjonalnych zaliczamy również kolej zębatą, linową, powieszaną,  

i siodłową 

Kolej zębata w osi toru pomiędzy dwiema szynami, posiada dodatkową szynę. 

Oddziałują na nią zębate koła napędowe i hamujące. Dzięki temu pociąg może pokonać 

strome trasy o większym profilu nachylenia szlaku.  

 

W Polsce zastosowano kolej zębatą na odcinku kolejki sowiogórskiej w Górach 

Sowich, prowadził on ze Srebrnej Góry do Woliborza. Normalnotorowa kolej zębata istnieje  

w Karkonoszach czeskich, wąskotorowa – w słowackich Tatrach Štrba – Štrbské Pleso. 

Najwięcej linii kolei zębatych znajduje się w Szwajcarii. 
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Wyróżniamy sześć systemów szyny zębatej : 

System Struba – najprostszy, z jedną linią zębatki wyciętej w szynie z główką  

w kształcie odwróconego klina, nadaje się do ruchu lekkiego na umiarkowanych spadkach. 

System von Rolla - charakteryzuje się tym, że zębatka wycięta jest w ustawionym 

pionowo profilu płaskim.  

 

System Riggenbacha – jest wyposażony w rodzaj drabiniastej zębatki, ma ważną 

zaletę: śnieg nie gromadzi się w wycięciach między zębami szyny. Pierwszy raz system ten 

zastosowano na Vitznau-Rigi-Bahn (1869-1871).  

System Marsha - posiada szynę, ze szczeblinami o przekroju cylindrycznym, został 

zastosowany na Mt Washington Cog Rly. 

System Abta – podwójna zębatka pionowa, umożliwiająca głębokie zaczepienie koła 

zębatego pojazdu w każdej fazie obrotu, stosowana jest na liniach obciążonych cięższym 

ruchem.  
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System Lochera – wymaga rozjazdów skomplikowanej konstrukcji: np. rozjazdy  

z odwracaną częścią łuku.  

 

W większości kolei szyna zębata jest lekko wyniesiona ponad poziom główek szyn 

jezdnych, dzięki czemu na rozjazdach położonych na większych spadkach ,zębatkę nasuwa 

się na szynę jezdną. W przypadku torowisk ulicznych, poziom zębatki musi być obniżony. 

Przez taki zabieg konstrukcja techniczna każdego rozjazdu jest bardzo skomplikowana. [4] 
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Kolej linowa to zespół obiektów i urządzeń służących do przewozu osób po torze 

linowym zawieszonym nad terenem.  

Koleje linowe możemy podzielić na: 

• Wahadłowe i okrężne, 

• Koleje gondolowe (kabinowe), 

• Koleje krzesełkowe, 

• Koleje terenowo linowe. 

Obiekty inżynieryjne stosowane na kolejach linowych: 

• budynki stacji, 

• podpory trasowe, 

• fundamenty, 

• układy napędowe, 

• układy przewojowe, 

• układy napinające. 

Ślady kolei linowych uwieczniono na europejskich i chińskich rysunkach 

przedstawiających transport. W 1644 w Gdańsku użyto kolei linowej o wielu podporach.  

Był linowy przenośnik kubełkowy konstrukcji Adama Wijbegom, użyty do budowy szańców.  

Do budowy toru linowego używano lin wykonanych z włókien roślinnych, najczęściej 

konopnych i sizalu. Dużym przełomem było wynalezienie lin skręcanych/splatanych  

z drutów stalowych.  

Kolej podwieszana jest to bardzo specyficzny rodzaj kolei. Zaliczamy ją do kolei 

jednoszynowej. Cała infrastruktura oraz tabor jest w całości zawieszona na konstrukcji 

stalowej. Kolej ta znajduje się między innymi w niemieckim mieście Wuppertal. 
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Linię tę uruchomiono w roku 1903. Jest to linia dwutorowa i ma 13.3 km długości. 

Tory rozstawione są w odległości 4 metrów. Tabor używany do transportu pasażerów na tej 

linii stanowi 27 wagonów. Wyprodukowane były na początku lat 70. Każdy z wagonów 

posiada 4 silniki o mocy 45kW. Kolej ta przewozi dziennie 75 tys. pasażerów. Najstarszą 

koleją podwieszaną jest kolej w Dreźnie. [6] 

Koleją siodłową nazywamy linię oraz tabor, który opiera się na jednej szynie. 

Zazwyczaj jest to trójprzęsłowa belka ciągła. Pudła wagonów oparte są na dwuosiowych 

wózkach. Koła są ogumione i wypełnione azotem. Poruszają się one po górnej powierzchni 

szyny. Dodatkowo każdy wózek posiada dwie pary kół sterujących i kół stabilizujących. 

Poruszają się one po dolnej części powierzchni bocznej szyny. Każdy wózek ma 7 kół.  

W rowkach umieszczone są przewodniki prądu, to z nich napięciem 1500V zasilany jest 

pociąg. Rozjazdy skonstruowane są z łamanych odcinków szyny przesuwających się  

na wózkach.  
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[7]  
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Rekordy prędkości kolei konwencjonalnej 

Jako pierwszy rekord prędkości można uznać pojazd rakietę George’a Stephensona. 

Został on ustanowiony w roku 1830 i wynosił 48 km/h. Pięćdziesiąt lat później ustanowiono 

kolejny rekord prędkości. Miał on miejsce we Francji, parowóz Crampton osiągnął  

144 km/h. Kolejnym „progiem” w osiągnięciach technicznych było przekroczenie granicy 

200km. Udało się to po raz pierwszy 7 października w 1903, podczas jazdy kolei wojskowej 

Mariefelde – Zossen – Jiiterbog przez wagon elektryczny AEG i Siemens & Halske. Ważnym 

momentem w rozwoju coraz to szybszych pojazdów szynowych było osiągnięcie 230km/h 

przez Schienenzepplein Franza Kruckenberga 21 czerwca 1931. Przekroczenie 300km/h. 

przez francuską lokomotywę CC7107, która osiągnęła 326km/h w dniu 28 marca 1955. 

Następnym rekordem było przekroczenie 400km/h. ICE V 1 maja 1988 roku a francuski 

TGV pobił rekord ICE o ponad 100km/h. Osiągnął prędkość 515km/h w dniu 18 maja 1990. 

Aktualnym rekordem świata jest 574,8km/h, dnia 3 kwietnia 2007. Został  

on osiągnięty przez najnowocześniejszy jak na ówczesny rok skład TGV V150. Samo 

wydarzenie miało ogromny rozgłos i było transmitowane w wielu stacjach telewizyjnych  

i radiowych. 

Dziś, także w Polsce możemy już mówić o funkcjonowaniu Kolei Dużych Prędkości.  

30 maja 2011 roku spółka PKP InterCity podpisała kontrakt na wartość 665 milinów euro  

na dostawę 20 składów ED250 po 7 członów każdy. Składy te wyróżniały się brakiem 

mechanizmu przechyłu nadwozia. Kontrakt ten obejmował także budowę zaplecza 

technicznego dla taboru dużych prędkości. Od 16 listopada 2013 do 8 grudnia 2013 trwały 

testy nowych składów PKP IC. W czasie testów nad bezpieczeństwem czuwali pracownicy 

(wraz z pociągiem sieciowym) z sekcji Włoszczowa Północ Zakładu Świętokrzyskiego. Przed 

każdą jazdą testową Pendolino, na szlak wyjeżdżał skład z wagonem inspekcyjnym, 

dokonując oględzin stanu technicznego trakcji. W ramach badań dokonano szczegółowego 

sprawdzenia urządzeń znajdujących się w podstacjach trakcyjnych: Borowe Pole, Kotowice, 

Zawada i Secemin. Na wybranym dla prób odcinku Knapówka - Psary - Góra Włodowska  

(od km 165 do km 215) na sieci zainstalowany jest przewód jezdny podwójny oraz dwie linki 

nośne o całkowitym przekroju 440 mm². Maksymalny pobór mocy podczas testów  

to 2200 A (limit ustalono na 2400 A, mimo to pociąg po prostu nie pobierał już więcej 

prądu). Napięcie nie spadało poniżej 3 kV - na poziomie pantografu wynosiło 3,2 do 3,4 kV. 

Nie doszło do zadziałania wyłączników szybkich na żadnej podstacji trakcyjnej. Współpraca 

pantografu z siecią do 200 km/h była bardzo dobra, a do 250 km/h – dobra. Podczas testów 

kilkukrotnie podbito rekord prędkości Polski – wynosił od 293km/h. W tym samym czasie 
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sprawdzano także poprawność działania różnych systemów w tym ETCS. Jest to ważny 

rekord gdyż jest to największa osiągnięta prędkość pociągu Pendolino na świecie! [1] i [2] 

 

Aktualnie pociągi Pendolino ED250 dzięki odcinkowym modernizacjom nawierzchni 

torowej oraz infrastruktury (w tym sieci trakcyjnej) jeżdżą z prędkością 200km/h ponieważ  

na tyle pozwala homologacja. Od dnia 14 grudnia 2014 roku Pendolino ED250 łączy stolicę  

z największymi miastami Polski z Gdynią, Katowicami, Krakowem i Wrocławiem.  

Od 13 grudnia 2015 kursuje także do Bielska-Białej, Gliwic, Rzeszowa, Jeleniej Góry oraz 

Kołobrzegu. Planowane jest także wydłużenie trasy do Lublina po remoncie linii nr 7. 

Koleje magnetyczne 

Początek kolei magnetycznej sięga lat 60 XX wieku, kiedy to Eric Laithwaite zbudował 

pierwszą na świecie linię kolei magnetycznej. Prace nad tym rodzajem środku transportu 

prowadzone były dwutorowo. W Niemczech powstała koncepcja Transrapid oparta  

na unoszeniu przez przyciąganie. W Japonii trwały prace nad pojazdami unoszonymi przez 

odpychanie, w tak zwanej technice oraz Maglev. 

Głównym powodem poszukiwania nowego środku transportu było dążenie  

do rozwijania dużych prędkości ponad 350 km/h, z czym nie mogła poradzić sobie kolej 

konwencjonalna. Przyczyną były bariery techniczne m.in. zasilanie pojazdu trakcyjnego oraz 

zachowanie odpowiedniej pracy między kołem a główką szyny. Pociągi magnetyczne nie 
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posiadają takich elementów, dzięki czemu mogą rozwijać większe prędkości bez 

konieczność rozwiązania bardzo skomplikowanych problemów technicznych. 

Pojazdy z zawieszeniem magnetycznym zużywają też mniej energii, dzięki mniejszej 

wadze i zmniejszonym oporom kinetycznym. Pojazd systemu transrapid osiągał prędkość  

50 km/h. W 1973 TR 2 osiągnął prędkość 157 km/h, co było ówczesnym rekordem kolei 

magnetycznej. Kolejnym etapem rozwoju systemu transrapid było zbudowanie pojazdu TR 

7, co pozwoliło osiągnąć prędkość 280 km/h. 

Również w Japonii w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto badania nad 

koleją magnetyczną w systemie Maglev, stawiając sobie za cel podwojenie prędkości jazdy  

z 250 km/h uzyskiwanych wówczas przez szybkie koleje. Specjaliści japońscy postanowili 

przy tym w opracowaniu pojazdu z zawieszeniem elektrodynamicznym wykorzystać 

zjawisko nadprzewodnictwa. W 1972 r. powstał pierwszy prototyp pojazdu ML 100, 

testowany na torze doświadczalnym Miyazaki, a w 1979 r. prototyp MU 500 uzyskał 

prędkość 517 km/h. Obecny rekord prędkości wynosi 603 km/h. 

Kolej magnetyczna przez wielu specjalistów uważana jest za przyszłość kolei. Na tego 

typu rozwiązanie mogą sobie pozwolić najbardziej rozwinięte technologicznie państwa takie 

jak Niemcy czy Japonia. [8] 

Projekt Hyperloop 

Hyperloop jest to projekt nowej kolei magnetycznej zamkniętej, w stalowym tunelu.  

Nie jest to pierwsza taka koncepcja, gdyż już w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego 

wieku powstał tunel kolei pneumatycznej o długości 100 metrów w Nowym Jorku. 

Projektantem tego tunelu był Alfred Ely Beach. 

Drugą koncepcją takiego projektu był Vactrain. Zaczął się od opisu w książce ,, Ruch 

bez tarcia ” rosyjskiego profesora Borisa Weinberga w 1914 r. W 2012 r. Darly Oyster 

przedstawił projekt właśnie pod tą nazwą. Według założeń miał to być tunel w którym 

poruszałaby się kapsuła z prędkością 6,5 tys. km/h, żeby to było możliwe w tunelu miała 

panować próżnia. 

Aktualnym projektem jest Hyperloop. Jego pomysłodawcą jest Elon Musk, 

amerykański miliarder. Według niego Hyperloop ma osiągać 1200 km/h, a kapsuła ma 

zabierać 28 pasażerów. Wszystko to będzie się odbywać w tunelu o zmniejszonym ciśnieniu 

do 1% ciśnienia atmosferycznego. Całość będzie umieszczona na słupach z amortyzatorami, 

które mają zapobiegać skutkom trzęsień ziemi i wibracjom, które będzie wytwarzać kapsuła 

przez swój ruch. To wszystko ma zapobiegać rozszczelnieniu rury i wywołaniu katastrofy. 
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Kapsuły będą poruszały się od siebie w odległości 37 km. Z wyliczeń wynika, że jest  

to bezpieczny dystans w razie jakichkolwiek awarii. Hyperloop będzie zasilane energią 

elektryczną z paneli słonecznych, którymi będzie pokryta trasa, co pozwoli na zaspokojenie 

potrzeb energetycznych Hyperloop, a nawet wytworzy nadwyżkę. 

Zalety i wady kolei konwencjonalnej 

 

  

ZALETY WADY 

− Szybkość przybycia do celu. Pociąg nie 

stoi w korku i czas w stosunku do jazdy 

samochodem jest krótszy, 

− Pociąg jest znacznie bardziej ekologiczny 

niż samochód, 

− W czasie podróży pasażerowie mają 

możliwość skorzystania z toalety czy, 

− Pasażer ma bardzo dużo miejsca dla 

siebie (w porównaniu do jazdy 

samochodem),  

− Ceny biletów są stosunkowo niskie, 

− Na określonych relacjach kursują 

wagony restauracyjne gdzie można 

zamówić ciepły posiłek, 

− Również na określonych relacjach 

znajdują się wagony sypialne, 

− Kolej jest punktualna ,aby zachęcić ludzi 

do podróży. 

 

− Transport kolejowy to także zwiększone 

ryzyko kradzieży, 

− Problem z przewozem zwierząt i bardzo 

dużych bagażów, 

− Uciążliwe są podróże w okresach 

szczytów przed świętami, feriami  

i w czasie wakacji, 

− Ograniczona liczba dostępnych biletów 

i miejsc w przedziałach , 

− Wysoki koszt modernizacji 

infrastruktury kolejowej jest , 

− Wysokie ryzyko zniszczenia towaru 

podczas transportu, 

− Konieczność przeładunku lub przesiadki 

na inne środki transportu ze względy  

na ograniczone możliwości docelowej 

jazdy. 
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Wady i zalety kolei magnetycznej 

ZALETY WADY 

− Brak jakiegokolwiek styku z podłożem,  

− Lepsze własności aerodynamiczne niż 

typowe samoloty, 

− Nie są aż tak wrażliwe na pogodę, 

− Praktycznie nie wymagają serwisowania, 

− Linie, które obecnie funkcjonują min.  

w Chinach, Japonii czy Korei Południowej 

charakteryzują się brakiem większych 

napraw oraz wymiany części. 

− Bardzo kosztowna budowa torowiska, 

− Wszystkie części produkowane  

są jedynie na zamówienie co dodatkowo 

podnosi koszty, 

− Czterokrotnie droższy tabor, 

− O 25% droższa eksploatacja, 

− Ze względu na złożoną konstrukcję 

rozjazdów od 8 do 10 razy wydłuża się 

czas przestawiania rozjazdów. 

 

Analizując wszystkie wady i zalety poszczególnych rodzajów kolei, najbardziej 

przyszłościowym rodzajem transportu kolejowego jest kolej konwencjonalna. Posiada ona 

najwięcej możliwości rozwoju poprzez stosowanie coraz to nowocześniejszego taboru oraz 

infrastruktury przy jednocześnie jak najniższych kosztach budowy i eksploatacji.  
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SŁOWO O MARKETINGU PROFESJONALNYCH USŁUG REGULACYJNYCH  

NA RYNKU TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

Mirosław Antonowicz 

Akademia Leona Koźmińskiego 

Wstęp 

Współczesnemu wspólnemu rynkowi usług transportowych Unii Europejskiej 

towarzyszą procesy konkurencyjne. Jak podkreśla Pawelczyk 18 w sektorze transportu 

kolejowego zachodzą obecnie poważne zmiany, wywołane nowymi uwarunkowaniami 

prawnymi w zakresie regulacji rozumianej, jako funkcja współczesnego państwa wobec 

gospodarki, konkurencji, a także ochrony praw konsumentów-pasażerów.  

Do podstawowych czynników kształtujących konkurencję na rynku transportowym 

zaliczamy np. dostępność do zasobu urzędników z doświadczeniem w wypełnianiu 

obowiązku regulatora rynku. 19. W prawie administracyjnym niezależna regulacja jest 

instytucją stosunkowo nową. W artykule na kanwie problematyki regulacji, zdefiniowano 

pojęcie usługi regulacyjnej na podstawie analizy literaturowej i praktyki działania. Celem 

artykułu o charakterze poznawczym w zakresie zagadnień marketingu profesjonalnych 

usług regulacyjnych jest przedstawienie wybranych instrumentów marketingowych 

wykorzystywanych przez organizację oferująca usługę regulacyjną, czyli UTK teraz  

i w przyszłości. 

Słowo o regulacji20 

Konkurencja w transporcie kolejowym wymaga zapewnienia podmiotom dostępu  

do infrastruktury kolejowej. Kwestia dostępu do infrastruktury to bardzo ważne 

zagadnienie z uwagi na klasyczny problem występowania w branżach sieciowych  

( np. transporcie kolejowym) urządzenia kluczowego. Z reguły wówczas mamy do czynienia 

z tzw. „ rynkiem powiązanym”, który podlega regulacji ze strony instytucji regulatora przy 

                                                                    

18 M. Pawelczyk red.: Rynek kolejowy , prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania, 
Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2017, s.13. 

19 G. Rosa: Konkurencja na rynku usług transportowych, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2013 
20  Szeroko zagadnienie omawia M. Antonowicz w artykule „Usługa regulacyjna jako specyficzny 

produkt na rynku transportu kolejowego w pracy pod redakcja naukową J. Kala, B. Sojkina: 
Zarządzanie produktem-teoria i praktyka, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2008 s.83-89 oraz  
w artykule: Value for Clients resulting from rail transport market regulation in Poland, 
Management and Business Administration Central Europe, Koźmiński University, Warszawa 
2014 , no.4 s. 168-178 
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użyciu mechanizmu niezależnej regulacji. Pełna niezależność regulatora zaistniała wraz  

ze zmianą ustawy o transporcie kolejowym w 2016 r.21 Regulacja w ocenie Skocznego22 

polega przede wszystkim na zapewnieniu w trybie preskryptywnych działań ex-ante 

(niezależnych regulatorów sektorowych) dostępu do infrastruktury i innych urządzeń 

kluczowych (np. obiektów infrastruktury usługowej23) wszystkim spełniającym określone 

kryteria – uczestnikom rynku (konkurentom i potencjalnym konkurentom) na warunkach 

przejrzystych, kosztowych i nie dyskryminacyjnych. Hoff24, twierdzi, że „ratio legis” regulacji 

opiera się na równoważeniu obecności monopolu naturalnego wynikającego z władania 

przez przedsiębiorstwo określoną infrastrukturą. Zadaniem regulacji jest doprowadzenie  

do rozwoju niezakłóconej konkurencji, zwłaszcza przez zapewnienie dostępu  

do infrastruktury jak również zapewnieniu realizacji zadań publicznych przez podmioty 

rynkowe. Aby prowadzić regulacje w sposób właściwy należy posiadać dogłębną znajomość 

rynków regulowanych oraz wypracowane metody analizy rynku. Regulacja w ujęciu 

czynnościowym Nagaja 25 to podejmowanie działań przez państwo, których celem jest 

niwelowanie lub naprawianie skutków ubocznych mechanizmu rynkowego oraz 

stanowienie ram prawnych, które będą usprawniały funkcjonowanie gospodarki. Zbliżoną 

istotę problematyki regulacji proponuje Stiglitz26. Twierdzi on, że celem regulacji jest 

zapewnienie działania konkurencji wszędzie tam gdzie to jest możliwe oraz niedopuszczenie 

do nadużywania dominującej pozycji rynkowej przez monopole naturalne (np. poprzez 

podnoszenie cen) w tych gałęziach w których nie ma miejsca na konkurencję. Podstawowym 

celem regulacji jest zastąpienie przez państwo zasad wolnej konkurencji na rynku poprzez 

wyspecjalizowane organy regulacyjne oraz stanowienie odpowiednich przepisów prawnych  

i norm. Jest to wykorzystywanie przez państwo prawa przymusu w celu osiągniecia 

określonych celów dla danej gałęzi gospodarki np. transportu kolejowego. W ekonomii27, 

                                                                    

21 Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. poz.1923 
22 Skoczny T.: „Uwagi w sprawie problemów niezależnej regulacji sektorowej” (materiał 

niepublikowany), Warszawa 2007 r., s.17. 
23 Obiekt infrastruktury usługowej - obiekt budowlany wraz z gruntem, na którym jest usytuowany, 

oraz instalacjami i urządzeniami, przeznaczony w całości lub części do świadczenia jednej lub 
większej liczby usług ( Zob. A. Kozłowska, Nowelizacja ustawy… materiał na konferencję, 
Warszawa 2017 

24 Hoff W.: Prawny model regulacji sektorowej, DIFIN Warszawa 2008 s.44; 
25 Deloitte Business Consulting S.A., materiały wewnętrzne niepublikowane, UTK, marzec 2008 r.,  

s. 4 
26 Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004. 
27 Szeroko ten problem analizuje M. Król: Tradycyjny a współczesny paradygmat regulacyjny branż 

infrastrukturalnych w UE, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 33, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 r. s.202 
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szeroko akceptowany jest pogląd, że dostęp do urządzeń znajdujących się w czyimś 

posiadaniu powinien mieć miejsce wtedy, gdy spełnione są łącznie cztery istotne warunki: 

• Urządzenie jest kontrolowane przez firmę o znaczącej sile rynkowej; 

• Potencjalni konkurenci nie mają realistycznej możliwości duplikacji urządzenia; 

• Dostęp do urządzenia jest niezbędny, aby konkurować na rynku niższego lub 

wyższego szczebla; 

• Dostęp do urządzenia daje sie zapewnić (jest to wykonalne). 

Generalnie w przypadku transportu kolejowego doktryna urządzeń kluczowych 

stanowi, że tego typu urządzenia powinny być udostępniane przez ich właściciela wtedy, 

kiedy nie ma obiektywnego powodu, aby odmówić dostępu do tego urządzenia. W istocie 

swej oznacza to, że z punktu widzenia ekonomii przesłanką regulacji działalności 

gospodarczej w tym regulacji sektorowej są niedoskonałości rynku, a uzasadnieniem teoria 

interesu publicznego. Nad realizacja właściwą interesu publicznego czuwa właściwa władza 

publiczna. 

Słowo o usługach regulacyjnych28 

Organem władzy publicznej pełniącym rolę niezależnego organu regulacyjnego dla 

rynku transportu kolejowego w Polsce jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.  

W ocenie autora należy postrzegać ten organ także, jako istotny element (w sensie 

instytucjonalnym - podmiot) szeroko rozumianego rynku transportu kolejowego w Polsce. 

Podmiot, który ma za zadanie kształtowanie stosunków rynkowych na styku dostawca 

urządzenia kluczowego lub obiektu infrastruktury usługowej a podmioty korzystające  

z tejże infrastruktury celem świadczenie usług transportowych klientom finalnym.  

Od regulatora zależy, czy zapewniony jest wszystkim podmiotom funkcjonującym na rynku 

sprawiedliwy i niedyskryminujący dostęp do sieci kolejowej oraz powiązanych z nią usług. 

Organ regulacyjny powinien być zorientowany na klienta i postrzegać siebie, jako dostawcę 

usług regulacyjnych oraz dostarczać określonych wartości klientowi korzystającemu z usług 

transportu kolejowego (klient indywidualny - pasażer, klient instytucjonalny z rynku B to B) 

w postaci np. wysokiej jakości usługi przewozowej. Oznacza to wykorzystywanie 

                                                                    

28 Szeroko zagadnienie omawia M. Antonowicz w artykule „Usługa regulacyjna, jako specyficzny 
produkt na rynku transportu kolejowego w pracy pod redakcja naukową J. Kala, B. Sojkina: 
Zarządzanie produktem-teoria i praktyka, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2008 s.83-89 oraz  
w artykule: Value for Clients resulting from rail transport market regulation in Poland, 
Management and Business Administration Central Europe, Koźmiński University, Warszawa 
2014, no.4 s. 168-178 



 

 

 

Str. 130 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

instrumentarium marketingowego przez publiczną instytucję niezależnego regulatora  

w relacjach rynkowych z podmiotami rynkowymi. W nauce marketingu usługa definiowana 

jest różnorodnie. Stanton 29  określił usługę jako odrębnie występująca działalność 

dostarczająca określonych korzyści, które nie są koniecznie związane ze sprzedażą 

produktów lub innych usług. Usługi na rynku nie są tylko oferowane  

w pojedynczym pakiecie, lecz również, jako dodatek uzupełniający do innych dóbr 

materialnych bądź składają się na oferty złożone z dwóch powyższych elementów  

(tzw. hybrydowe). Usługami w ujęciu np. Scheucha 30  są czynności osoby fizycznej 

(ewentualnie instytucji jednoosobowej, jako organu władzy publicznej) same w sobie i/lub 

powiązane z jakimś obiektem (np. obiektem infrastruktury usługowej). Efektem świadczenia 

usług mogą być: dobra materialne, stany tych dóbr lub dobra niematerialne w sensie stanów 

osiąganych, jako efekt danej czynności (np. zapewnienie dostępu). W przypadku usług 

dochodzi bezpośrednio do zmiany stanu u nabywcy lub do przekazania materialnych 

(namacalnych efektów) procesu świadczenia tych usług. Na podstawie charakterystyki 

procesów i czynności związanych z usługami, usługom można przyporządkować paradygmat 

czasu. Chodzi m. in. o wszelkie czynności i stany przed momentem świadczenia usług  

(np. pozyskiwanie informacji o stanie, informacje udzielane klientom), kolejno procesy  

w trakcie trwania świadczenia usługi (np. poszczególne części postepowania regulacyjnego), 

od początku przebiegu usługi aż do końca, następnie czynności i stany po ich zakończeniu 

(np. realizacji usługi klientowi końcowemu). W ujęciu Kotlera31 usługę możemy zdefiniować, 

jako wszelką działalność lub korzyść, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, z zasady 

niematerialną i nieprowadząca do uzyskania jakiejkolwiek własności. Może to być zbiór 

funkcji oferowanych użytkownikom przez daną organizację albo skutek wywołany przez 

czynności na styku między świadczącym usługę, a klientem. 

Podziału usług można dokonać z uwzględnieniem różnych kryteriów np. związanych  

z potrzebą, którą dana usługa ma zaspokoić czy ze względu na adresata danej usługi. Usługi 

odnoszące się do tego kryterium można podzielić na: produkcyjne, konsumpcyjne  

i ogólnospołeczne,(zob. rys. 1) natomiast wyodrębnione pod kątem nabywców - są to usługi 

skierowane do nabywców indywidualnych oraz usługi dla nabywców instytucjonalnych. 

Usługi ogólnospołeczne zwane usługami publicznymi, są świadczone przez różne organy 

                                                                    

29 Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor Jan. W. , Marketing Usług, Wolters Kluwer, Warszawa 
2012 s.13 

30 Scheuch F., (2007), Marketing, München, Verlag Franz Vahlen s. 42 
31 Armstrong G., Kotler P. (2012), Marketing (Wprowadzenie), Warszawa, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2012s31 
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władzy. Rolą władzy publicznej jest świadczenie usług o charakterze publicznym  

o krytycznych z punktu widzenia interesu publicznego – w tym również w zakresie 

zaspokajania potrzeb transportowych społeczeństwa i gospodarki. Jednym z przejawów tej 

działalności jest rozwijanie rynku transportu kolejowego i promocja konkurencji. 

Niewątpliwe działania regulacyjne mają charakter publiczny i profesjonalny i zawierają  

w sobie ingerencję obszar rynku i zachowania podmiotów na rynku. Dotyczy to zarówno 

oddziaływania na zarządców infrastruktury oferujących usługę dostępu oraz przewoźników 

oferujących usługę przewozu. 

Rys 1. Podział usług w gospodarce 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie. E. Esing, Specyfika marketingu usług prawnych, 

Materiał niepublikowany, ALK Warszawa 2016 s.10. 

 

Termin „profesjonalny” oznacza między innymi bycie specjalistą w danej dziedzinie, 

spełnianie wymagań profesjonalnego działania i wymagający profesjonalnej wiedzy  

do podejmowania decyzji. W terminie „profesjonalny” chodzi zarówno o usługi dostarczane 

przez profesjonalistów jak również o usługi świadczone (dostarczone) według norm 

wykonywania zawodu lub zasad postępowania. Charakterystyka działalności polega  

na aktywnościach związanych z przekazywaniem wiedzy, dlatego usługi profesjonalne 

można określić, jako usługi bazujące na podstawie wiedzy. Jednostki zaś oferujące usługi 

profesjonalne określa się organizacjami bogatymi w wiedzę lub organizacjami 

Usługi - ze względu na 
rodzaj zaspokajanych 

potrzeb 

Produkcyjne Konsumpcyjne 
Ogólnospołeczne 

w tym regulacyjne 
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funkcjonującymi na podstawie wiedzy32 Usługi profesjonalne można podzielić na różne 

grupy w zależności od kryterium np. stopnia indywidualizacji usługi (usługi oferowane 

masowo, które cechują się znaczną liczbą klientów- np. usługi w zakresie ochrony praw 

klienta) lub adresata oferty usługowej – wyróżnia się tu usługi dla B2B (business-to-

business) np. usługę dostępu do infrastruktury. Przyjmuje się, że mimo niejednorodnego 

profilu adresatów usługi profesjonalne są skierowane głównie do sfery biznesu. 

Niewątpliwie instytucja regulatora rynku musi być zasobna w wiedzę ekonomiczna i prawną 

oraz umiejętności do podejmowania decyzji regulacyjnych niezbędnych do rozwiązywania 

problemów w interesie publicznym i usługobiorców. Mieści się to przekonaniu autora także 

w rozumieniu usług prezentowanym przez Hollinsa i Shinkinsa33 którzy określają usługę, 

jako zbiór funkcji oferowanych użytkownikom przez daną organizację albo jako skutek 

wywołany przez czynności na styku między świadczącym usługę a klientem oraz przez 

czynności wykonywane przez świadczonego usługę w celu zaspokojenia potrzeb klienta. 

Działania regulacyjne instytucji regulatora rynku posiadają taki wymiar. Instytucja 

regulatora świadczy swoistego rodzaju zestaw działań regulacyjnych tworzących  

tzw. „usługę regulacyjną”, którą możemy zdefiniować, jako ogół profesjonalnych działań 

skutkujących podjęciem decyzji eliminujących niepożądane zjawiska na rynku, 

poprawiających funkcjonowanie podmiotów rynkowych, a w efekcie końcowym 

umożliwiająca zaspokajanie potrzeb transportowych klientów, społeczeństwa i gospodarki. 

Zarazem działania regulacyjne stają się usługą dopiero wówczas, kiedy stwarzają możliwość 

wyboru takiej kombinacji tworzących ową usługę działań w wyniku, których powstać może 

wiązka korzyści dla usługobiorcy indywidualnego lub zbiorowego. Urząd Regulacyjny 

świadczący tego rodzaju usługę winien być dostępny dla uczestników rynku transportu 

kolejowego i jak każdy podmiot rynkowy przyjąć, jako zasadę orientację na rynek i klienta. 

To wymaga stosowania specyficznych instrumentów marketingowych w swojej działalności, 

a szczególnie tzw. komunikacji marketingowej, albowiem wiedza i informacja stają się 

bardzo ważnymi zasobami każdego podmiotu rynkowego. Komunikacja marketingowa jest 

procesem wymiany informacji między podmiotem rynkowym a jego otoczeniem służącym 

realizacji określonej strategii, zazwyczaj przyjętej strategii regulacyjnej. Podstawową troską 

marketingu usług regulacyjnych jest doprowadzenie do pozytywnych skutków  

w mechanizmie funkcjonowania rynku cenionych przez podmioty rynku transportu 

kolejowego. Skutków w postaci rozwoju przejrzystej i opartych na czytelnych zasadach 

                                                                    

32 J. Matysiewicz, S. Smyczek: Koncepcja usług profesjonalnych we współczesnej gospodarce, w: 
Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, Placet Warszawa 2014, s23 

33 B. Hollins, S. Shinkins :Zarządzanie usługami, PWE Warszawa, 2009 s.23 
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konkurencji w transporcie poprzez zapewnienie niedyskryminacyjny dostęp do trudno 

duplikowanego urządzenia kluczowego, bez dostępu, do którego nie można świadczyć usług 

klientom finalnym na odpowiednim poziomie jakościowym. 

Marketing usług regulacyjnych 

W literaturze marketingowej w usługach zwraca się uwagę na 5 elementowe 

instrumentarium marketingowe. Obok klasycznego instrumentarium tj. produktu, ceny, 

dystrybucji i promocji wyróżnia się zwykle piąte, 5 czyli ludzi. W wytwarzaniu i świadczeniu 

usługi regulacyjnej ten instrument jest niezwykle ważny. Zwłaszcza kompetencje, wiedza, 

doświadczenie oraz jakość pracy wykonywanej decydują o postrzeganiu organu 

regulacyjnego na rynku. Usługa regulacyjna wymaga czasu, analiz i podjęcia decyzji 

wyprzedzającej ex-ante przeciwdziałającej niekorzystnym zjawiskom. Dotyczy całości 

rynku i ma charakter systemowy. Stad też jej powodzenie i wartość dla rynku w dłuższym 

horyzoncie czasowym zależą od pracowników np. od ich umiejętności przewidywania 

potencjalnych zachowań podmiotów rynkowych. Z jednej strony jest to personel instytucji 

publicznej, w tym w szczególności osoby mające bezpośredni kontakt z klientami, oraz 

specjaliści, np. prawnicy czy analitycy rynku. Proces realizacji usługi regulacyjnej może się 

odbywać w obecności klienta w trakcie postepowania zgodnego z regułami prawa. Nauka 

niemiecka 34  wskazuje na pewne cechy, sposoby zachowania, które odpowiadają  

za pozytywny wpływ na przypisywanie, jakości wykonanej usługi przez usługobiorców.  

Są to takie właściwości jak: 

• Reliability (niezawodność) - chodzi o niezawodność w realizowaniu 

oczekiwanego rezultatu); 

• Responsivness (zdolność reakcji) - gotowość do szybkiego działania, pomocy, 

działanie pod kątem pojedynczego przypadku; 

• Assurance (pewność kompetencji) - pośredniczenie w przekazywaniu wiedzy, 

uprzejmości; zaufania tak by oczekiwany rezultat stał się wiarygodny; 

• Empathy (umiejętność wczuwania się) - osobiste zainteresowanie, widoczna 

troska, indywidualne podejście i poświęcenie czasu. 

                                                                    

34 F.Scheuch: Dienstleistungsmarketing, München, Verlag Franz Vahlen, München 2002, s. 178. 
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W gestii instytucji publicznej leży odpowiednie zarządzanie personelem usługowym. 

Wzrost efektywności w obsłudze klientów i jednocześnie zminimalizowanie ryzyka 

wystąpienia problemów w procesie obsługi można wspomagać poprzez szkolenia 

pracowników dotyczące np. zwiększanie kompetencji. 

Dynamiczne zmiany rynku usług, sama natura usług oraz rosnąca rola sektora usług  

w gospodarce narodowej spowodowały, iż 5 P okazały się niewystarczające. Rozwinęły się 

koncepcje 7 i 8 P, czyli obejmujące dodatkowo proces świadczenia usług, świadectwo 

materialne usługi oraz wydajność i jakość usług. Należy jednak podkreślić, iż podmiot 

korzystający z usługi regulacyjnej patrzy z odmiennej perspektywy tj. perspektywy 

rozwiązania problemu regulacyjnego, perspektywy kosztów takiego działania, dogodności 

rozwiązań oraz komunikacji. Sposób wykorzystania instrumentów marketingowych jest 

formułowany i dostosowywany do przedmiotu działalności i specyfiki konkretnych usług 

świadczonych dla rynku. Usługa regulacyjną staje się dopiero usługą, kiedy stwarza 

możliwość wyboru takiej kombinacji tworzących ową usługę elementów, że powstać może 

wiązka korzyści dla usługobiorcy także zbiorowego. Usługę regulacyjną należy 

zakwalifikować do grupy czystych produktów usługowych o wysokiej dozie 

niematerialności albowiem jej skutki uwidaczniają się w sprawności funkcjonowania 

mechanizmu rynkowego. Podkreśla to Kolter35 twierdząc, iż w sektorze publicznym istotą 

marketingu powinna być wartość dla klienta końcowego i odbiorcy i jego zadowolenie także, 

jako reprezentanta swojej firmy. Rodzaje wartości oferowanej przez usługę regulacyjnej  

w kontekście jej struktury przedstawia rys 2. 

W modelu możemy wyróżnić trzy jej poziomy tj. poziom podstawowy, poziom 

rzeczywisty oraz poziom wzbogacony. Poziom podstawowy to rdzeń usługi i dotyczy  

w przypadku usługi regulacyjnej problemów, które w wyniku regulacji zostaną rozwiązane. 

Poziom rzeczywisty obejmuje decyzje, jakie zostaną podjęte w konkretnych sprawach 

rynkowych i ich postrzeganie przez rynek w sensie, jakości decyzji, skutków, rosnącej marki 

samego organu regulacyjnego na rynku. Poziom wzbogacony może obejmować dodatkowe 

usługi jak np. ocenę rynku, raport o konkurencji, czy elementy lub instrumenty systemu 

komunikacji z rynkiem. Czasami pojawia się poziom potencjalny. W przypadku usługi 

regulacyjnej będą to dodatkowego efekty dla rynku wynikające z decyzji regulacyjnej  

np. poprawa wizerunku transportu kolejowego w społeczeństwie. 

  

                                                                    

35 Kotler Ph., Lee N., „Marketing w sektorze publicznym , WSPIZ warszawa 2008, s. 10. 
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Rys. 2 Poziomy wartości dla klienta usługi regulacyjnej w procesie rozwoju 

konkurencji na rynku usług transportu kolejowego i struktury usługi regulacyjne 

 

Źródło: M. Antonowicz, Value for Clients resulting from rail transport market 

regulation in Poland, Management and Business Administration Central Europe, Koźmiński 

University, Warszawa 2014, no.4 s. 168-178 

Dla realizacji zadań UTK oraz konieczności wzbogacenia usługi niezbędny jest system 

komunikacji z rynkiem uwzględniający procedury skargowe, które przekazują informacje  

o niedoskonałościach mechanizmu rynkowego. W komunikowaniu się z rynkiem Urząd jak 

każdy podmiot może stosować jedną lub też kombinację instrumentów promocji takich jak: 

reklama, sprzedaż osobista, marketing bezpośredni, sponsoring czy public relations. 

Oczywistym jest, że z punktu widzenia UTK do wykorzystania są reklama, public relations, 

czy też marketing bezpośredni. Myślenie w kategoriach reklamy oznacza wykorzystanie jej  

w funkcji informacyjnej mającej wzbudzać świadomość i przekazywać informację. Do tego 

celu dobrym narzędziem jest zarówno strona internetowa oraz Raporty o działalności 
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Urzędu Transportu Kolejowego wydawane cyklicznie. W przypadku marketingu 

bezpośredniego bardzo zindywidualizowanego instrumentu komunikacji do stosowania  

i wymiany stosowane są poczta elektroniczna oraz strona internetowa o charakterze 

interaktywnym z blokami informacyjnymi ( np. przekazywanie informacji o rynku przez 

podmioty, czy pobieranie ze strony UTK informacji o dokumentach np. w przypadku 

przygotowywania aplikacji o udzielenie licencji). Strona internetowa jest przede wszystkim 

środkiem komunikacji firmy z otoczeniem. Jest to istotne, ponieważ większość 

zainteresowanych usługą pierwsze informacje pozyskuje właśnie za pośrednictwem jej 

strony firmowej. Zoptymalizowana i bogata w odpowiednią treść witryna wyróżnia 

instytucję na tle konkurentów, pomaga w kreowaniu marki i wizerunku instytucji i jej 

ekspertów oraz edukowaniu potencjalnych klientów. Oprócz standardowych informacji 

można umieścić na niej dodatkowe materiały np. artykuły lub komentarze. Jednakże trzeba 

stwierdzić, iż instrumentem najbardziej przydatnym do stosowania przez UTK wydaje się 

Public Relations (PR), co oczywiście nie przekreśla wykorzystywania innych instrumentów. 

Z punktu widzenia działalności UTK warto przytoczyć pojęcie wskazujące, iż PR jest funkcją 

zarządzania, która bada nastawienie otoczenia, określa strategie i procedury działania 

organizacji wobec interesu publicznego oraz planuje i wykonuje program działania w celu 

uzyskania zrozumienia i akceptacji otoczenia.36 Zatem możemy postawić tezę, iż PR jest 

działalnością, która służy kreowaniu pozytywnego wizerunku organizacji oraz budowaniu 

więzi z otoczeniem. Jej celem jest pozyskanie akceptacji i życzliwości wobec poczynań 

organizacji oraz tworzenie i utrzymywanie korzystnych warunków jej funkcjonowania. 

Działania takie służą, bowiem wytworzeniu właściwego klimatu, który sprzyjałby rozwojowi 

i tym samym wzmacnianiu pozycji i roli rynkowej organizacji. Działania te muszą przekonać 

szeroko pojęte otoczenie, że instytucja publiczna postępuje zgodnie z jego interesem,  

a zatem jest społecznie użyteczna i świadoma znaczenia właściwych relacji z otoczeniem. 

Umiejętność budowy korzystnych relacji i konstelacji jest domeną nowego paradygmatu 

marketingowego tzw. koncepcji marketingu relacji, ale w wymiarze marketingu 3.0 W tym 

ujęciu na powiada Kotler37 istotne będzie współtworzenie, budowanie społeczności oraz 

budowanie osobowości publicznej instytucji regulacyjnej poprzez jej tożsamość rynkową, 

uczciwość działania i wizerunek instytucji. Trzeba pamiętać ze decyzje regulacyjne maja 

charakter prawa z klauzula np. natychmiastowej wykonalności. Zatem do komunikacji mogą 

służyć instrumenty nie tylko tradycyjne biuletyny, broszury, newslettery, informatory, 

jednostronicowe foldery ale np. zainteresowani klienci mogą otrzymywać newslettery  
                                                                    

36 Zob. L. Garbarski: Marketing Koncepcja skutecznych działań, PWE Warszawa 2011 s. 273. 
37 P. Kotler, H. Kartayaya, I. Setiawan: Marketing 3.0,MIT Biznes, Warszawa 2010 s.41-64 
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na temat najnowszych informacji prawnych w zakresie regulacji rynku transportu 

kolejowego drogą poczty elektronicznej. W dobie ekspansji nowych mediów ważna jest 

możliwość zaistnienia w świecie wirtualnym, a dzięki temu dotarcia do ogromnej rzeszy 

odbiorców w sposób efektywny i przy niskich kosztach. Narzędziem stosowanym  

w Internecie, które zyskało aprobatę np. prawników są media społecznościowe. W praktyce 

wykorzystuje się Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, ewentualnie ich lokalne 

odpowiedniki oraz blogi i videoblogi (vlogi) Treści umieszczane na powyższych platformach 

mogą mieć np. charakter informacyjny, W ramach medium tworzy się społeczność, w której 

budowanie wizerunku i zaufania opiera się na umieszczaniu np. regularnych wpisów.  

Rolę instytucji publicznej jest umiejętne zarządzać relacjami z otoczeniem tworząc 

klimat partnerstwa w kontaktach rynkowych. Koncepcja marketingu 3.0 stanowi pomost 

między współpracą, konkurencją i regulacją, prowadzoną przez różne instytucje  

np. w transporcie kolejowym - Urząd Transportu Kolejowego. Wynika to z tego, iż koncepcja 

kładzie nacisk na interakcyjność, współpracę, obsługę klienta, procesy i jakość. Jeśli 

marketing na rynku usług transportowych definiujemy, jako zespół zintegrowanych działań, 

mających na celu kształtowanie wielkości i asortymentu produkcji tych usług z punktu 

widzenia potrzeb rynku i z uwzględnieniem głównych celów polityki transportowej  

to wypracowany i stosowany w praktyce model konsultacji z rynkiem przez regulatora jest 

mechanizmem tworzącym zasadniczo nowe możliwości relacji i drogą realizacji celów 

polityki transportowej wobec sektora kolejowego. Ten model powinien mieć wbudowane 

działanie oparte na wartościach ważnych dla transportu kolejowego i klientów np. budowa 

zrównoważonego rynku transportowego czy wartości ekonomicznych dla podmiotów 

rynkowych i klientów korzystających z usług transportu kolejowego. Same zaś działania 

instytucji regulacyjnej prowadzone powinny być w duchu „służby rynkowi”. 

Zakończenie 

Analiza literatury z zakresu marketingu usług prawnych utwierdza autora  

w przekonaniu, że potrzebne są systematyczne publikacje i badania, biorąc pod uwagę 

zmieniające się trendy na rynku. W przeciwieństwie do większości wykonawców usług 

profesjonalnych instytucje publiczne świadczące usługi o charakterze prawnym  

i ekonomicznym muszą na bieżąco uczyć się operować narzędziami marketingowymi. 

Zresztą wyraźnie trzeba podkreślić znaczące wykorzystywanie narzędzi marketingu 

bezpośredniego i internetowego w działaniach instytucji regulatora. Ten trend należy 

kontynuować służąc rynkowi i klientom transportu kolejowego. 
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ANALIZA WPŁYWU SYSTEMU PROWADZENIA RUCHU POCIĄGÓW  

NA WZROST PRZEPUSTOWOŚCI LINII KOLEJOWEJ I JEJ ZNACZENIE  

PRZY MODERNIZACJI LINII 

mgr inż. Włodzimierz Matusik 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

1. WPROWADZENIE 

Obecnie w Polsce obserwuje się znaczny rozwój transportu kolejowego, a co za tym 

idzie, większe zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie i towarowe. Istnieje zatem 

potrzeba zwiększania przepustowości linii kolejowych, aby sprostać tym oczekiwaniom.  

Dana linia kolejowa posiada określoną przepustowość, wyznaczaną jako zestaw 

elementów czasu następstwa, takich jak: czas przełączania, czas reakcji, czas zbliżania, czas 

zajęcia, czas zwolnienia odstępu. Podstawową zasadą czasu następstwa jest kolejność 

operacji zajęcia odstępów blokady przez poruszający się pociąg. Odstęp blokowy 

wyznaczany jest przez dwa kolejne semafory. W zależności od metody prowadzenia 

pociągów przepustowość się zmienia. A artykule zaprezentowano, jak zmiana systemu 

prowadzenia pociągów wpłynie na przepustowość, w zależności od kategorii linii kolejowej  

i układu torowego. Zaproponowano również sposób oceny danego systemu w kontekście 

posiadanej przepustowości przy modernizacji linii kolejowej. 

Do analizy wybrano trzy typowe przypadki infrastruktury: linie magistralne (KDP), 

linie pierwszorzędne i drugorzędne. Dla każdego rodzaju linii założono określone dane 

ruchowe i określony poziom punktualności. W analizie uwzględniono również różne klasy 

pociągów. Biorąc pod uwagę metody prowadzenia pociągów, przebadano dla wyżej 

wymienionych typowych przypadków infrastruktury następujące konfiguracje: 

prowadzenie na podstawie zapowiadania za pomocą urządzeń łączności telefonicznej,  

za pomocą urządzeń półsamoczynnej blokady liniowej, za pomocą urządzeń samoczynnej 

blokady liniowej oraz z wykorzystaniem systemu ETCS poziom 1 [7]. 

2. METODY PROWADZENIA POCIĄGÓW 

Aby wyznaczyć czas zajęcia odstępu blokowego tz przez pojedynczy pociąg, należy 

uwzględnić następujące czasy [2]: 
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tz – czas zajęcia odstępu blokowego przez pojedynczy pociąg [s], 

tu – czas przygotowania drogi przebiegu [s], 

tr – czas reakcji maszynisty na zauważony sygnał (ok. 0,2 min), 

tos – czas przejazdu pociągu pomiędzy tarczą ostrzegawczą a semaforem 

osłaniającym odstęp blokowy [s], 

tb – czas fizycznej zajętości odstępu blokowego przez pociąg [s], 

tzw – czas zwolnienia odstępu blokowego [s]. 

 

Ruch pociągów na liniach dwutorowych prowadzony jest za kilka sposobów [1]: 

1) Telefoniczne zapowiadanie pociągów 

A. Oznajmienie odjazdu pociągu do sąsiedniego posterunku następczego. 

B. Potwierdzenie przyjazdu pociągu przez sąsiedni posterunek następczy. 

2) Półsamoczynna blokada liniowa 

Ruch prowadzony jest na podstawie obsługi bloku początkowego i bloku końcowego: 

A. Zablokowanie przez posterunek wyprawiający pociąg bloku początkowego  

i odblokowanie się współpracującego z nim na sąsiednim posterunku bloku 

końcowego, co dla pierwszego posterunku jest oznajmieniem odjazdu, a dla 

drugiego – otrzymaniem oznajmienia odjazdu pociągu. 

B. Zablokowanie bloku końcowego przez posterunek zapowiadawczy przyjmujący  

i odblokowanie się bloku początkowego współpracującego z nim na posterunku 

wyprawiającym pociąg, co dla pierwszego posterunku jest potwierdzeniem 

przyjazdu pociągu, a dla drugiego – otrzymaniem potwierdzenia przyjazdu. 

3) Samoczynna blokada liniowa 

Szlak jest podzielony na odstępy blokowe za pomocą semaforów samoczynnych, 

których sygnały są sterowane przez przejeżdżające pociągi poprzez zwieranie lub 

zwalnianie tzw. odcinków izolowanych. Następstwo pociągów jest zatem regulowane  

w sposób samoczynny.  

4) System ETCS Poziom 1 

ETCS poziom 1 można opisać podobnie jak konwencjonalny system sygnalizacji 

przytorowej z poprzedzającym i głównym semaforem (Rys. 1). Grupa balis jest 
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zlokalizowana bezpośrednio przy poprzednim semaforze albo w określonej odległości  

od sygnalizatora. Balisy powinny zostać umieszczone w punkcie oddziaływania (indication 

point IP) wykorzystywanym do lokalizacji pociągu. 

Należy nadmienić, że grupa balis odnosząca się do początku obliczania (miejsca startu 

czasu) następstwa może być różna dla kolejnych pociągów, jako funkcja wydajności 

parametru hamowania pociągu. Dlatego dla niektórych pociągów grupa odniesienia balis 

wykorzystywanych do liczenia czasu następstwa musi znacznie wydłużyć czas zbliżania [3]. 

 

 

Rys. 1. Model czasu następstwa dla ETCS poziom 1 [3]. 

 

Przy wyznaczaniu minimalnej odległości Dmin pomiędzy dwoma kolejnymi pociągami 

można posłużyć się wzorem dotyczącym tradycyjnej sygnalizacji, w której pociągi 

prowadzone są na podstawie obserwacji wskazań semaforów [2]: 

 

Minimalny czas następstwa wyznacza się wg wzoru [2]: 
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Systemu ECTS poziom 1 odtwarza sygnały generowane przez istniejąca blokadę 

samoczynną z ograniczeniem do odczytu jedynie z balis w okolicach sygnalizatorów. 

Obliczony czas następstwa należy zwiększyć o ok. 25% wg fiszki UIC 406 „Przepustowość”[6]. 

3. ANALIZA PRZEPUSTOWOŚCI DLA LINII DRUGORZĘDNYCH 

3.1. Założenia ruchowe 

Rozpatrując przypadek linii drugorzędnych, założono, że na danym kierunku w ciągu 

doby będzie kursowało pięć pociągów towarowych, piętnaście pociągów pasażerskich 

regionalnych oraz pięć pociągów międzyregionalnych. Maksymalna prędkość dla pociągów 

towarowych wynosi 60 km/h, natomiast dla pociągów pasażerskich – 80 km/h [5]. 

Zestawienie rodzaju i liczby pociągów pokazano w tabeli nr 1. Przy analizie założono,  

że zarówno pociągi towarowe, jak i pasażerskie Ekspres nie zatrzymują się na przystankach 

osobowych. Natomiast pociągi pasażerskie regionalne zatrzymują się na stacjach, jak 

również na przystankach osobowych. Czas zatrzymania i czas przejazdu przez stację bez 

zatrzymania wyznaczono na podstawie instrukcji PKP [4]. 

Tabela 1. Założenia ruchowe dla linii drugorzędnych. 

Lp. Rodzaj pociągu 
Vmax 

[km/h] 
ap 

[m/s2] 
ah 

[m/s2] 

Ilość pociągów 
na kierunek 

[szt.] 

Maksymalna 
prędkość na linii 

[km/h] 

1 Towarowy 90 0,09 0,17 5 60 

2 Pasażerski regionalny 120 0,24 0,36 15 80 

3 Pasażerski Ekspres 160 0,24 0,36 5 80 

3.2. Schemat linii 

Na schemacie wielkimi literami A i D oznaczono stacje początkową i końcową. 

Natomiast B i C to przystanki osobowe. Każdy odcinek szlaku pomiędzy stacją  

i posterunkiem osobowym ma 10 km. Ruch prowadzony jest poprzez zapowiadanie 

telefoniczne.  

 

Rys. 2. Układ torowy dla przypadku prowadzenia ruchu pociągów przy zapowiadaniu 

telefonicznym. 
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Poniższy schemat przedstawia sposób prowadzenia pociągów przy półsamoczynnej 

blokadzie liniowej. W połowie odcinka pomiędzy stacjami i posterunkami osobowymi 

zlokalizowane są posterunki dostępowe P.  

 

 

Rys. 3. Układ torowy dla przypadku prowadzenia ruchu pociągów przy blokadzie 

półsamoczynnej. 

 

Na schemacie przedstawiono sposób prowadzenia pociągów przy blokadzie 

samoczynnej. Wielkimi literami S oznaczono semafory czterostawnej blokady samoczynnej. 

Semafory oddalone są od siebie o 2,5 km.  

 

Rys. 4. Układ torowy dla przypadku prowadzenia ruchu pociągów przy blokadzie 

samoczynnej. 

 

3.3. Analiza przepustowości 

Poniżej przedstawiono zestawienie wyników dla linii drugorzędnych przy 

zastosowaniu różnych sposobów prowadzenia ruchu pociągów. Wyniki pokazują jaka jest 

przepustowość linii o założonym schemacie linii kolejowej. 

 

Tabela 2. Przepustowość dla linii drugorzędnych przy zapowiadaniu telefonicznym. 

Lp. Rodzaj pociągu 
Czas następstwa 

[min] 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 

1 Towarowy  15,26 
4,15 

2 Pasażerski regionalny 11,33 
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3 Pasażerski Ekspres  8,83 

Tabela 3. Przepustowość dla linii drugorzędnych przy prowadzeniu ruchu pociągów  
za pomocą blokady półsamoczynnej. 

Lp. Rodzaj pociągu 
Czas następstwa 

[min] 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 

1 Towarowy  9,55 

6,32 2 Pasażerski regionalny 6,62 

3 Pasażerski Ekspres 4,62 

 
Tabela 4. Przepustowość dla linii drugorzędnych przy prowadzeniu ruchu pociągów  
za pomocą blokady samoczynnej. 

Lp. Rodzaj pociągu 
Czas następstwa 

[min] 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 

1 Towarowy  8,05 

7,59 2 Pasażerski regionalny 4,75 

3 Pasażerski Ekspres  2,75 

 
Tabela 5. Parametry techniczno-ruchowe pociągów dla wyznaczenia przepustowości 
linii systemem ETCS poziom 1 (opracowanie własne na podstawie [2]). 

Lp. Parametry 
Pociąg 

towarowy 

Pociąg 
pasażerski 
regionalny 

Pociąg 
pasażerski 

Ekspres  

1 Prędkość pociągu [km/h] 60 80 80 

2 
Długość drogi reakcji 
maszynisty/ETCS na zauważony 
sygnał lr [m] 

300 400 533 

3 
Długość drogi hamowania przyjętej 
dla danej linii lh [m] 

800 1000 1300 

4 Długość drogi ochronnej lo [m] 50 50 50 

5 
Długość drogi przejeżdżanej przez 
pociąg podczas zmiany świateł na 
semaforze lt [m] 

250 330 444 

6 Długość pociągu lp [m] 400 400 400 

 
Tabela 6. Przepustowość dla linii drugorzędnych dla prowadzeniu ruchu pociągów  
na podstawie systemu ETCS poziom 1. 

Lp. Rodzaj pociągu 
Czas następstwa 

[min] 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 

1 Towarowy  6,75 

7,86 2 Pasażerski regionalny 4,51 

3 Pasażerski Ekspres  3,17 
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Analizując wyniki, można zauważyć, że najmniejsza przepustowość zachodzi przy 

prowadzeniu ruchu za pomocą zapowiadania telefonicznego. Największa przepustowość zaś 

występuje przy systemie ETCS poziom 1, jednak jest ona tylko o ok. 7% wyższa  

od przepustowości w przypadku blokady samoczynnej (Rys. 5). W opracowaniu nie był 

uwzględniany system ETCS poziom 2 i 3. Jednak na podstawie opracowania [3] można 

wnioskować, że dla linii drugorzędnych dopiero system ETCS poziom 3 znacznie poprawiłby 

przepustowość. 

 

Rys. 5. Porównanie przepustowości dla linii drugorzędnych w zależności od sposobu 

prowadzenia ruchu. 

4. ANALIZA PRZEPUSTOWOŚCI DLA LINII PIERWSZORZĘDNYCH 

4.1. Założenia ruchowe 

Dla linii pierwszorzędnych założono, że na danym kierunku w ciągu doby będzie 

kursowało dziesięć pociągów towarowych, piętnaście pociągów pasażerskich regionalnych, 

trzydzieści pociągów międzyregionalnych Ekspres oraz dwadzieścia szybkich pociągów 

Pendolino. Maksymalna prędkość dla pociągów towarowych wynosi 80 km/h, natomiast dla 

pociągów pasażerskich 120 km/h [5]. Zestawienie rodzaju i liczby pociągów pokazano  

w tabeli nr 7. Przy analizie założono, że pociągi towarowe i pasażerskie międzyregionalne 

oraz pociągi Pendolino nie zatrzymują się na przystankach osobowych. Natomiast pociągi 

pasażerskie regionalne zatrzymują się na stacjach i przystankach osobowych. Czas 

zatrzymania i czas przejazdu przez stację bez zatrzymania wyznaczono na podstawie 

instrukcji PKP [4]. 

  

ZAPOWIADANI
E 

TELEFONICZNE
; 

Przepustowość 
na jednym 

kierunku [ilość 
poc./h]; 4,15 

BLOKADA 
PÓŁSAMOCZYN

NA; 
Przepustowość 

na jednym 
kierunku [ilość 

poc./h]; 6,32 

BLOKADA 
SAMOCZYNNA; 
Przepustowość 

na jednym 
kierunku [ilość 

poc./h]; 7,59 

ETCS Poziom I; 
Przepustowość 

na jednym 
kierunku [ilość 

poc./h]; 7,86 ZAPOWIADANIE
TELEFONICZNE

BLOKADA
PÓŁSAMOCZYNNA

BLOKADA SAMOCZYNNA

ETCS Poziom I



 

 

 

Str. 148 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

Tabela 7. Założenia ruchowe dla linii pierwszorzędnych. 

Lp. Rodzaj pociągu 
Vmax 

[km/h] 
ap 

[m/s2] 
ah 

[m/s2] 

Ilość 
pociągów na 

kierunek 

Maksymalna 
prędkość na linii 

[km/h] 

1 Towarowy  90 0,09 0,17 10 80 

2 Pasażerski regionalny 120 0,24 0,36 15 120 

3 Pasażerski Ekspres  160 0,24 0,36 30 120 

4 
Pasażerski Pendolino 
ED250 

200 0,3 0,5 20 120 

4.2. Schemat linii 

Schemat linii założono taki sam jak dla linii drugorzędnych (Rys. 2, 3, 4). 

4.3. Analiza przepustowości 

W tabelach poniżej przedstawiono zestawienie wyników dla linii pierwszorzędnych 

przy zastosowaniu różnych sposobów prowadzenia ruchu pociągów.  

Tabela 8. Przepustowość dla linii pierwszorzędnych przy zapowiadaniu telefonicznym. 

Lp. Rodzaj pociągu 
Czas następstwa 

[min] 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 

1 Towarowy  13,46 

6,57 
2 Pasażerski regionalny 9,39 

3 Pasażerski Ekspres  6,89 

4 Pasażerski Pendolino ED250 6,50 

 
Tabela 9. Przepustowość dla linii pierwszorzędnych przy prowadzeniu ruchu 
pociągów za pomocą blokady półsamoczynnej. 

Lp. Rodzaj pociągu 
Czas następstwa 

[min] 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 

1 Towarowy  8,75 

10,63 
2 Pasażerski regionalny 5,71 

3 Pasażerski Ekspres  3,71 

4 Pasażerski Pendolino ED250 3,51 
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Tabela 10. Przepustowość dla linii pierwszorzędnych przy prowadzeniu ruchu 
pociągów za pomocą blokady samoczynnej. 

Lp. Rodzaj pociągu 
Czas następstwa 

[min] 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 

1 Towarowy  7,88 

13,33 
2 Pasażerski regionalny 4,46 

3 Pasażerski Ekspres  2,46 

4 Pasażerski Pendolino ED250 2,26 

 
Tabela 11. Parametry techniczno-ruchowe pociągów dla wyznaczenia przepustowości 
linii systemem ETCS poziom 1 (opracowanie własne na podstawie [2]). 

Lp. Parametry 
Pociąg 

towarowy 

Pociąg 
pasażerski 
regionalny 

Pociąg 
pasażerski 

Ekspres 

Pasażerski 
Pendolino  

1 Prędkość pociągu [km/h] 80 120 120 120 

2 
Długość drogi reakcji 
maszynisty/ETCS na zauważony 
sygnał lr [m] 

300 400 533 1300 

3 
Długość drogi hamowania przyjętej 
dla danej linii lh [m] 

800 1000 1300 1400 

4 Długość drogi ochronnej lo [m] 50 50 50 50 

5 
Długość drogi przejeżdżanej przez 
pociąg podczas zmiany świateł na 
semaforze lt [m] 

250 330 444 556 

6 Długość pociągu lp [m] 400 400 400 187,4 

 
Tabela 12. Przepustowość dla linii pierwszorzędnych dla prowadzeniu ruchu 
pociągów na podstawie systemu ETCS poziom 1. 

Lp. Rodzaj pociągu 
Czas następstwa 

[min] 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 

1 Towarowy  6,06 

14,61 
2 Pasażerski regionalny 3,68 

3 Pasażerski Ekspres Intercity 2,11 

 Pasażerski Pendolino ED250 2,62 

 

Najmniejsza przepustowość, podobnie jak to było w przypadku linii drugorzędnych 

występuje przy prowadzeniu ruchu za pomocą zapowiadania telefonicznego, a największa 

przy systemie ETCS poziom 1. W tym przypadku przepustowość przy systemie ETCS poziom 
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1 jest wyższa o ok. 10% niż w przypadku blokady samoczynnej (Rys. 6). Z opracowania [3] 

wynika, podobnie jak do było dla linii drugorzędnych, że dopiero system ETCS poziom 3 

znacznie poprawiłby przepustowość. 

 

Rys. 6. Porównanie przepustowości dla linii drugorzędnych w zależności od sposobu 

prowadzenia ruchu. 

5. ANALIZA PRZEPUSTOWOŚCI DLA LINII MAGISTRALNYCH (KDP) 

5.1. Założenia ruchowe 

W przypadku linii magistralnych założono, że na danym kierunku w ciągu doby będzie 

kursowało siedemdziesiąt pociągów międzyregionalnych oraz pięćdziesiąt szybkich 

pociągów Pendolino. Maksymalna prędkość dla pociągów pasażerskich to 200 km/h [5]. 

Zestawienie rodzaju i ilości pociągów pokazano w tabeli nr 13. Przy analizie założono,  

że pociągi pasażerskie międzyregionalne Ekspres i pociągi Pendolino zatrzymują się  

na stacjach na początku i końcu odcinka linii. 

Tabela 13. Założenia ruchowe dla linii magistralnych (KDP). 

Lp. Rodzaj pociągu 
Vmax 

[km/h] 
ap 

[m/s2] 
ah 

[m/s2] 

Ilość 
pociągów na 

kierunek 

Maksymalna 
prędkość na linii 

[km/h] 

1 Pasażerski Ekspres  160 0,24 0,36 70 160 

2 
Pasażerski Pendolino 
ED250 

200 0,3 0,5 50 200 
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5.2. Schemat linii  

W schemacie linii założono, że stacje występują na początku i na końcu odcinka  

o długości 30 km. Semafory czterostawnej blokady samoczynnej rozstawione  

są w odległości co 2,5 km. 

 

Rys. 7. Układ torowy dla przypadku prowadzenia ruchu pociągów przy blokadzie 

samoczynnej oraz za pomocą systemu ETCS poziom 1. 

5.3. Analiza przepustowości 

Poniżej przedstawiono zestawienie wyników dla linii magistralnych przy 

zastosowaniu różnych sposobów prowadzenia ruchu pociągów. 

Tabela 14. Przepustowość dla linii magistralnych przy prowadzeniu ruchu pociągów  
za pomocą blokady samoczynnej. 

Lp. Rodzaj pociągu 
Czas następstwa 

[min] 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 

1 Pasażerski Ekspres  2,49 
20,36 

2 Pasażerski Pendolino ED250 2,30 

 
Tabela 15. Parametry techniczno-ruchowe pociągów dla wyznaczenia przepustowości 
linii systemem ETCS poziom 1 (opracowanie własne na podstawie [2]). 

Lp. Parametry 
Pociąg 

pasażerski 
Ekspres 

Pasażerski 
Pendolino  

1 Prędkość pociągu [km/h] 120 120 

2 
Długość drogi reakcji maszynisty/ETCS na zauważony 
sygnał lr [m] 

533 1300 

3 
Długość drogi hamowania przyjętej dla danej linii lh 
[m] 

1300 1400 

4 Długość drogi ochronnej lo [m] 50 50 

5 
Długość drogi przejeżdżanej przez pociąg podczas 
zmiany świateł na semaforze lt [m] 

444 556 

6 Długość pociągu lp [m] 400 187,4 
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Tabela 16. Przepustowość dla linii pierwszorzędnych dla prowadzeniu ruchu 
pociągów na podstawie systemu ETCS poziom 1. 

Lp. Rodzaj pociągu 
Czas następstwa 

[min] 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 

1 Pasażerski Ekspres  1,58 
27,04 

2 Pasażerski Pendolino ED250 1,57 

Porównując przepustowość osiąganą dla linii magistralnych (KDP), przy prowadzeniu 

pociągów za pomocą blokady samoczynnej i przy systemie ETCS poziom 1 można zauważyć,  

że wzrost jest znacznie większy niż w poprzednich przypadkach i wynosi ok. 33% (Rys 8). 

Zastosowanie systemu ETCS poziom 2 i 3 jeszcze bardziej poprawiłoby przepustowość [3]. 

Zatem można stwierdzić, że w przypadku linii magistralnych zastosowanie nowoczesnych 

systemów prowadzenia pociągów ECTS dałoby największą efektywność wykorzystania linii 

kolejowych. 

 

Rys. 8. Porównanie przepustowości dla linii drugorzędnych w zależności od sposobu 

prowadzenia ruchu. 

6. METODA OCENY DOBORU SYSTEMU PROWADZENIA POCIĄGÓW  

W ZALEŻNOŚCI OD PRZEPUSTOWOŚCI 

Obecnie w Polsce większość inwestycji w branży kolejowej ma na celu modernizację 

istniejących linii kolejowych. Istnieje zatem potrzeba określenia zakresu tej modernizacji. 

Poniżej przedstawiono próbę oceny doboru sposobu prowadzenia pociągów  

na zmodernizowanej linii w zależności od wartości przepustowości. Dla przykładu założono,  

BLOKADA 
SAMOCZYNNA; 
Przepustowość 

na jednym 
kierunku [ilość 
poc./h]; 20,36 

ETCS Poziom I; 
Przepustowość 

na jednym 
kierunku [ilość 
poc./h]; 27,04 

BLOKADA SAMOCZYNNA

ETCS Poziom I
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że przy modernizacji linii drugorzędnej oczekiwana wartość przepustowości  

po modernizacji ma osiągnąć 6,5 poc./h, wtedy maksymalna ocena tego kryterium osiągnie 

1,00. Blokada półsamoczynna prawie osiąga oczekiwaną przepustowość, dlatego otrzymuje 

ocenę 0,97, natomiast blokada samoczynna znacznie przekracza oczekiwaną wartość 

przepustowości, więc otrzymuje maksymalną ocenę 1,0 (Tabela 17). 

Tabela 17. Ocena sposobu prowadzenia pociągów w zależności od wartości 
przepustowości dla linii drugorzędnych. 

Lp. System 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 
Ocena 

wariantów 

1 Zapowiadanie telefoniczne 4,15 0,64 

2 Blokada półsamoczynna 6,32 0,97 

3 Blokada samoczynna 7,59 1,00 

Przepustowość oczekiwana 6,50 1,00 

Dla linii pierwszorzędnych oczekiwaną wartość przepustowości przyjęto na poziomie 

13,00 poc./h. Taka przepustowość osiągnięta zostaje zarówno dla prowadzenia pociągów  

za pomocą blokady samoczynnej, jak i dla systemu ETCS poziom 1, więc oba te systemy 

otrzymują maksymalną ocenę 1,0 (Tabela 18). 

Tabela 18. Ocena sposobu prowadzenia pociągów w zależności od wartości 
przepustowości dla linii pierwszorzędnych. 

Lp. System 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 
Ocena 

wariantów 

1 Zapowiadanie telefoniczne 6,57 0,51 

2 Blokada półsamoczynna 10,63 0,82 

3 Blokada samoczynna 13,33 1,00 

4 ETCS Poziom 1 14,61 1,00 

Przepustowość oczekiwana 13,00 1,00 

Przy modernizacji linii magistralnej oczekiwaną wartość przepustowości wyznaczono  

na poziomie 23,00 poc./h. Taką wartość osiąga tylko system ETCS poziom 1 i dlatego 

otrzymuje maksymalną ocenę (Tabela 19). 

Tabela 19. Ocena sposobu prowadzenia pociągów w zależności od wartości 
przepustowości dla linii magistralnych (KDP). 

Lp. System 
Przepustowość na jednym 

kierunku [ilość poc./h] 
Ocena 

wariantów 

1 Blokada samoczynna 20,36 0,89 

2 ETCS Poziom 1 27,04 1,00 

Przepustowość oczekiwana 23,00 1,00 

 



 

 

 

Str. 154 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

Głównym założeniem przedstawionej metody jest taka ocena poszczególnych 

systemów prowadzenia pociągów, aby jej wartość była proporcjonalna do wartości 

przepustowości osiągniętej przez dany system w stosunku do przepustowości oczekiwanej. 

Dlatego w momencie, kiedy dwa różne systemy osiągną oczekiwaną wartość 

przepustowości, to oba dostaną maksymalną ocenę. Natomiast dalsza ocena doboru 

systemu prowadzenia pociągów dla modernizowanej linii może opierać się na innych 

kryteriach, np. o kosztach wykonania danego systemu lub kosztach utrzymania. 

7. PODSUMOWANIE 

Po przeprowadzonej analizie, można stwierdzić, że niezależnie od systemu 

najmniejsza przepustowość występuje przy zapowiadaniu telefonicznym. Następnie jej 

wartość jest wyższa przy blokadzie półsamoczynnej i jeszcze wyższa przy blokadzie 

samoczynnej. Najwyższą wartość osiąga przy prowadzeniu pociągów za pomocą systemu 

ETCS poziom 1. W przypadku linii drugorzędnych i pierwszorzędnych różniąca pomiędzy 

blokadą samoczynną i systemem ETCS poziom 1 jest nieznaczna. Natomiast duży wzrost 

wartości przepustowości występuje przy liniach magistralnych, gdzie system ten jest 

stosowany w rzeczywistości. Na podstawie opracowania [3] widać, że najwyższą 

przepustowość można osiągnąć dopiero przy poziomie 3 systemu ETCS, jednak nie jest  

on obecnie stosowany w Polsce. 

Przedstawiona analiza wpływu systemu prowadzenia pociągów na przepustowość 

posłużyła do oceny efektywności danego systemu przy modernizacji linii. Przepustowość 

jest tylko jednym z kryteriów oceny takiego systemu, a przedstawiona analiza jest tylko 

częścią wielokryterialnej metody doboru systemu prowadzenia pociągów dla celów 

inwestycyjnych, która będzie przedmiotem dalszych publikacji. 
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ROZWÓJ KONSTRUKCJI ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH 

Maciej Grzywna, Mateusz Kędziak 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,  

Instytut Pojazdów Szynowych 

Prezentujące światowy poziom, współczesne rozwiązania Elektrycznych Zespołów 

Trakcyjnych stają się atrybutem pozytywnych zmian na kolei, która kreuje swoją ofertę 

uwzględniając potrzeby wszystkich grup podróżnych. Powyższe konstrukcje stanowią 

najszerzej rozpowszechniony typ normalnotorowych pojazdów szynowych 

wykorzystywanych do przewozu pasażerów w określonych segmentach. Cechuje  

je obecność nowoczesnych technologii zapewniających bezpieczeństwo i wysoki komfort 

podróżowania, wyszukane wzornictwo i stylistyka, a przede wszystkim znaczący postęp 

wynikający z dynamicznie rozwijającego się rynku kolejowych przewozów pasażerskich. 

Zamawiający, kierując się koniecznością minimalizacji kosztów oraz potrzebą spełnienia 

rosnących potrzeb podróżnych, wymagają, aby dostarczane pojazdy cechowały się 

modułową budową, niską energochłonnością, możliwe niewielką masą własną, posiadały 

odpowiednie charakterystyki trakcyjne, właściwy stosunek długości przestrzeni 

pasażerskiej do długości całkowitej pojazdu oraz były dostosowane do przewozu osób  

z ograniczoną sprawnością. 

1. Przeznaczenie 

Każdy z produkowanych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych konstruowany jest  

w oparciu o założenia wynikające z charakteru jego eksploatacji, determinujące 

zastosowanie odpowiednich rozwiązań i komponentów spełniających określone wymagania 

– Tabela 1. Zamawiający precyzują wymagania techniczne zawarte w SIWZ, aby 

dostarczane pojazdy w pełni je spełniały. Charakter eksploatacji warunkuje podział 

przewozów na następujące segmenty: 

• aglomeracyjny – zawężony do obszaru o promieniu do kilkudziesięciu 

kilometrów od centrum aglomeracji, często zintegrowany taryfowo  

z transportem publicznym i zarządzany wspólnie przez jeden podmiot, 

• regionalny – ograniczony do 100 km od centralnej części danej jednostki 

administracyjnej, niekiedy przekraczający granice danego regionu, a także 

subwencjonowany za jego pośrednictwem, 
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• międzyregionalny – charakteryzuje go szeroki zakres oddziaływania dotyczący 

zarówno przewozów międzyregionalnych jak i międzynarodowych; realizowany 

między większymi ośrodkami na zasadzie ograniczonej dostępności – wymiana 

handlowa podróżnych tylko na wybranych punktach przystosowanych 

do  obsługi pasażerów; dotowany centralnie. 

Tabela 1. Znaczenie zasadniczych aspektów technicznych w doborze taboru 
kolejowego do określonego segmentu przewozów pasażerskich. Źródło: [1]. 

Aspekt 
Tabor 

aglomeracyjny regionalny międzyregionalny 

Prędkość maksymalna 
● 

do 140 km/h 

● 

do 160 km/h 

● 

ponad 160 km/h 

Przyspieszenie ● ● ● 

Liczba drzwi ● ● ● 

Długość (integralność) składu ● ● ● 

Komfort ● ● ● 

Przestrzeń prywatna ● ● ● 

Miejsca stojące ● – – 

Aspekty aerodynamiczne konstrukcji ● ● ● 

Udział procentowy osi napędnych ● ● ● 

Środki techniczne odzysku energii ● ● ● 

Wartość mocy na jednostkę masy ● ● ● 

Masa pojazdu na jednego pasażera ● ● ● 

Systemy zarządzania energią na cele 

nietrakcyjne 
● ● ● 

● Niski priorytet  ● Wysoki priorytet  ● Najwyższy priorytet   – Nie przewiduje się 

1.1. Tabor aglomeracyjny 

Elektryczne Zespoły Trakcyjne przeznaczone dla ruchu aglomeracyjnego 

charakteryzują duże przyspieszenia rozruchu i opóźnienia hamowania podyktowane 

koniecznością utrzymania zadowalającej prędkości komunikacyjnej przy dużej częstości 

występowania postojów handlowych. Dwuskrzydłowe drzwi odskokowo-przesuwne  

o dużym prześwicie umożliwiające sprawną i szybką wymianę podróżnych, co skraca czas 

postoju na przystankach maksymalnie do 60 sekund. Zakładany sumaryczny prześwit drzwi 

jest nie mniejszy niż 25% długości ściany bocznej wagonu, dominują również obszerne 

przedsionki oddzielone jedynie półściankami. Standardem jest klimatyzowana przestrzeń 

pasażerska. Jedynie w segmencie aglomeracyjnym przewiduje się jeszcze miejsca stojące dla 

podróżnych. Podwozia przedmiotowych konstrukcji wykonane są w technologii Jacobsa. 
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Pojazdy są w wysokim stopniu integralne – otwarta przestrzeń pasażerska, w sporej 

większości jednopoziomowe. Ważnym czynnikiem jest także łatwy dostęp do pojazdu, 

polegający na odpowiednim dostosowaniu wysokości podłogi do wysokości peronów. 

1.2. Tabor regionalny 

Konstrukcja Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych używanych do przewozów 

regionalnych jest konsensusem wynikającym z wymagań stawianym zarówno taborowi 

przeznaczonemu dla przewozów aglomeracyjnych i międzyregionalnych. Cechuje je duża 

różnorodność, występują w wersjach jedno- i dwu- pokładowych. Popularne i często 

stosowane są koncepcje zakładające oparcie nadwozi na wózkach Jacobsa i dwóch 

skrajnych, klasycznych wózkach napędnych.  

1.3. Tabor międzyregionalny 

Pojazdy eksploatowane w sektorze dalekobieżnym muszą zapewnić pasażerom 

przede wszystkim wysoki komfort podróży, a także stosunkowo krótki czas jej trwania, co 

można osiągnąć przy wysokich prędkościach komunikacyjnych. Dlatego w krajach Europy 

Zachodniej szczególny nacisk kładziony na projekty kolei dużych prędkości, które zastępują 

klasyczne podejście do transportu międzyregionalnego. Podobnie jak w taborze 

regionalnym, z uwagi na niższy priorytet czasu wymiany podróżnych, również tutaj 

widoczna jest tendencja do stosowania pojazdów dwupoziomowych. W taborze 

międzyregionalnym dominują konstrukcje zakładające oparcie każdego z wagonów  

na dwóch własnych wózkach. Powszechną proporcją przy projektowaniu zespołów 

trakcyjnych przeznaczonych do ruchu dalekobieżnego jest stosunek 1:2 określający ilość osi 

napędzanych do tocznych. 

2. Mechanizmy minimalizujące negatywne skutki zderzenia  

Technika wklejanego czoła, którego poszycie wykonano z dającego się łatwo 

formować laminatu poliestrowo-szklanego, pozwala nadać mu w prosty sposób pożądany 

opływowy i atrakcyjny kształt. Wykonane w ten sposób poszycie czoła pojazdu może 

składać się z wielu oddzielnych segmentów, które w przypadku uszkodzenia można 

swobodnie wymieniać. Rozwiązanie takie umożliwia dodatkowe ograniczenie kosztów 

związanych z eksploatacją pojazdu. Sam laminat, na drodze odkształceń plastycznych 

prowadzących do jego zniszczenia nie pochłania w wystarczającym stopniu energii 

zderzenia, dlatego w nowobudowanych pojazdach stosuje się dodatkowe mechanizmy 

bezpieczeństwa biernego w postaci absorberów zderzeniowych, stref odkształcalnych  

w konstrukcji nadwozia pojazdu, urządzeń zapobiegających wspinaniu oraz urządzeń  
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np. o strukturze wewnętrznej zbliżonej do przekroju plastra miodu. Zadaniem absorberów 

jest przejęcie, pochłonięcie i rozproszenie energii zderzenia, której nie byłby w stanie 

przejąć sprzęg w jego sprężystym zakresie pracy, a także zminimalizowanie ryzyka 

uszkodzenia konstrukcji nośnej pojazdu. Wszystkie te elementy przytwierdzone  

są do wykonanej ze stali o wysokich właściwościach wytrzymałościowych konstrukcji 

nośnej czoła, będącej swojego rodzaju klatką bezpieczeństwa, która przy zakładanych 

przebiegach kolizyjnych nie ma prawa naruszyć swojej konstrukcji. Stosowanie stref 

kontrolowanego pochłaniania energii zderzenia w konstrukcji nadwozia pojazdu, wiąże się  

z czterema scenariuszami najczęściej występujących zdarzeń kolejowych. 

Rys.1 Wizualizacja prezentująca komponenty konstrukcji czoła pojazdów PESA Elf.  

Źródło: PESA 

3. Podwozia wózkowe 

Współczesne podejście do konstrukcji podwozi Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych 

cechuje przede wszystkim tendencja do ograniczania stopnia ich skomplikowania, redukcji 

masy, a także dążenie do uzyskania wysokich wskaźników niezawodności, niższych kosztów 

produkcji, utrzymania i eksploatacji. 

Praktycznie unika się stosowania ciernych węzłów łożyskowych co skutkuje 

eliminacją widłowego prowadzenia maźnic. W wielu przypadkach korzysta się  

z prowadzenia wahaczowego lub innego o znacznej podatności umożliwiającej radialne bądź 

quasiradialne ustawianie się zestawów kołowych w torze. Powszechnie stosuje się opacie 

nadwozia z zastosowaniem sprężyn pneumatycznych jako II stopień usprężynowania, 
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osadzonych na siodłowych belkach ostojnicowych, współpracujących z układem tłumienia 

drgań pionowych. Takiemu rozwiązaniu towarzyszy zazwyczaj układ przesuwu czopa skrętu 

– tzw. pływający czop skrętu, który osadzony jest w gnieździe jarzma poprzecznicy. Jarzmo 

przez wzdłużne cięgła podatne przenosi siły trakcyjne oraz hamujące. Takie rozwiązanie 

eliminuje zjawisko tarcia w układzie połączenia nadwozia pojazdu z podwoziem. Ponadto  

w celu eliminacji ruchów wężykowych układów biegowych stosuje się dodatkowe tłumiki 

ruchów bocznych. 

Standardem w technologii produkcji większości Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych 

stają się wózki wykonane w systemie Jacobsa. Z założenia są to wózki toczne umożliwiające 

osadzenie dwóch sąsiednich wagonów/członów na jednym wózku, co prowadzi  

do częściowej redukcji masy całkowitej pojazdu i sumarycznej liczby zestawów kołowych,  

co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów produkcji, eksploatacji i utrzymania 

pojazdu przy jednoczesnym ograniczeniu oporów ruchu konstrukcji. Niedogodnością tego 

rozwiązania jest fakt, iż człony osadzone na wspólnych wózkach są nierozłączalne  

w normalnych warunkach eksploatacji. 

W nowobudowanych pojazdach szynowych hamulce klockowe zostały całkowicie 

wyeliminowane i zastąpione hamulcami tarczowymi w wariantach z tarczami ciernymi 

zabudowanymi na osiach zestawów kołowych bądź pierścieniami przytwierdzonymi  

do tarczy koła jezdnego. Najczęściej stosowany jest elektropneumatyczny układ sterujący, 

który umożliwia jednoczesne rozpoczęcie hamowania we wszystkich członach 

Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego. W tym rozwiązaniu nie występuje niepożądany efekt 

tzw. opóźnienia fali uderzeniowej znanej z układów pneumatycznych, powodujący 

nierównomierne czasy rozpoczęcia i zakończenia hamowania. 

Hamulcom tarczowym towarzyszą wskaźniki wizualizujące stan zahamowania. Można 

wyróżnić trzy wskazania: tarcza zielona – zestaw kołowy odhamowany, tarcza czerwona  

z centralnie umieszczoną czarną kropką – zestaw kołowy zahamowany, tarcza biała  

z czarnymi przekątnymi – brak kontroli stanu zahamowania zestawu, będący wynikiem 

braku obecności sprężonego powietrza w układzie zasilającym wskaźniki. Rozwiązanie  

w znaczący sposób ułatwia przeprowadzenie próby hamulca zespolonego i przede 

wszystkim skraca czas trwania tej procedury. 
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Fot. 2 Wózek toczny Jacobsa pojazdu 36WEa Impuls prod. NEWAG. Fot. Maciej Górowski 

4. Zawieszenie silników trakcyjnych 

W pierwotnych koncepcjach dominowało zawieszenie silników trakcyjnych  

w systemie „za nos”, w których z jednej strony silnik przymocowany jest do ramy wózka  

a z drugiej wsparty przez łożyska na osi zestawu kołowego. Takie rozwiązanie zawieszenia 

silników można uznać za niekorzystne z uwagi na fakt, że ponad połowa masy układu 

napędowego spoczywa na osi w sposób nieusprężynowany. Rozwiązanie możliwe jest  

do stosowania w pojazdach o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej wynoszącej 140 km/h. 

Obecnie zawieszenie w systemie „za nos” jest w dalszym ciągu stosowane w niektórych 

konstrukcjach z uwagi na swoją prostotę, niewielki koszt produkcji oraz ograniczone masy 

układów napędowych wykonanych w technologii asynchronicznej.  

W pojazdach o prędkości konstrukcyjnej do 200 km/h stosuje się zazwyczaj 

zawieszenie silników trakcyjnych w ramie wózka z pełnym odsprężynowaniem masy układu 

napędowego od osi zestawu kołowego lub częściowo na ramie wózka, a częściowo pod 

ostoją nadwozia. Wybrane typy pojazdów eksploatowanych z prędkościami powyżej  

200 km/h wyposażone są we wzdłużnie usytuowane silniki trakcyjne podwieszone 

całkowicie do nadwozia. Moment obrotowy przenoszony jest przez przegubowy wał  

na przekładnie kątową umiejscowioną na osi. Taki układ napędowy zastosowano  

np. w EMU250 produkcji Alstom. 
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5. Układy napędowe 

Przestarzały i energochłonny rozruch oporowy charakteryzuje się wytracaniem 

energii, która nie została zużyta do zasilenia silników szeregowych, na opornikach 

rozruchowych w postaci ciepła. Same oporniki w wyniku osiągania znacznych temperatur 

muszą być poddawane chłodzeniu realizowanemu przez dodatkowe wentylatory. Z racji 

występujących niepotrzebne strat energii elektrycznej, takie rozwiązanie w dzisiejszych 

czasach jest nie do przyjęcia, dlatego jest ono na bieżąco eliminowane z pojazdów 

poddawanych modernizacjom. Najnowocześniejszym, ogólne stosowanym typem napędu 

jest napęd z rozruchem impulsowym. Modernizowane jednostki wyposażane są w napęd  

z rozruchem impulsowym i poddanymi regeneracji dotychczasowymi silnikami 

szeregowymi. Napęd energoelektroniczny z impulsowym rozruchem wymusza 

zastosowanie przetwornic trakcyjnych DC/DC – energia elektryczna prądu stałego 

czerpana przez odbierak prądu jest zamieniana na energię elektryczną prądu stałego, która 

zasila silniki trakcyjne. Przetwornice trakcyjne pełnią funkcję przerywaczy prądu,  

z odpowiednią częstotliwością załączając i wyłączając zasilanie silników trakcyjnych. Przy 

załączonym zasilaniu silnik zasilany jest bezpośrednio z sieci trakcyjnej, przy wyłączonym 

zasilaniu napięcie podtrzymywane jest przez diodę. Innym rozwiązaniem, szeroko 

stosowanym w nowobudowanych Elektrycznych Zespołach Trakcyjnych jest rozruch 

impulsowy z asynchronicznymi silnikami indukcyjnymi, w których próżno szukać 

komutatora i szczotek, dzięki czemu silniki te są praktycznie bezobsługowe, a przy tym mają 

mniejszą masę i umożliwiają uzyskanie znacznie większej mocy. Ważnymi komponentami 

towarzyszącymi temu rodzajowi napędu są przekształtniki trakcyjne zwane inaczej 

falownikami. Ich zadaniem jest zamiana prądu stałego z sieci trakcyjnej na prąd zmienny 

trójfazowy. Zależnie od konfiguracji, falownik może zasilać grupy silników lub każdy silnik 

niezależnie. Prędkość obrotowa silnika asynchronicznego sterowana jest na drodze 

skalarnej regulacji napięcia wyjściowego. Warto dodać, że powstały także koncepcje 

modernizacyjne polegające na przebudowie silników szeregowych na asynchroniczne bez 

zmiany konstrukcji korpusów – co wiąże się z oszczędnościami dotyczącymi przebudowy 

konstrukcji wózków i przekładni głównych. 

Dodatkowym pozytywnym czynnikiem stosowania rozruchu impulsowego jest 

wyeliminowanie udarów mechanicznych działających od strony wału silnika na koła zębate, 

bowiem układ sterowania umożliwia płynną i bezstopniową regulacje momentu i prędkości 

obrotowej w całym zakresie charakterystyki trakcyjnej. 
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W obu rozwiązaniach rozruchu impulsowego możliwe jest hamowanie 

elektrodynamiczne w niemal całym zakresie prędkości, podczas gdy w przypadku napędu 

stycznikowo-oporowego zanika ono przy prędkości 7-5 km/h. Polega ono na przełączeniu 

silników trakcyjnych w tryb pracy prądnicowej. Możliwe jest także odzyskanie energii  

na drodze rekuperacji, dzięki której energia elektryczna uzyskana w wyniku prądnicowej 

pracy silników, po uprzedniej zamianie w przetwornicach trakcyjnych lub falownikach jest 

odprowadzana przez pantograf do sieci trakcyjnej. Aby rekuperacja doszła do skutku 

konieczny jest pobór w tym samym czasie energii elektrycznej z sieci przez inny pojazd. Gdy 

taka sytuacja nie ma miejsca, uzyskana energia jest wytracana na opornikach hamowania  

w postaci ciepła. 

Tabela 2. Korzyści wynikające z zastosowania napędu asynchronicznego.  
Na podstawie [7]. 

Rozwiązanie 

konstrukcyjne 
Wpływ na koszty eksploatacji Wpływ na koszty utrzymania 

Rozruch oporowy 

zastąpiony rozruchem 

impulsowym 

Zmniejszenie zużycia energii 

przy rozruchu i podczas jazdy, 

niewielkie zużycie energii 

podczas jazdy z małymi 

prędkościami. 

Zmniejszenie pracochłonności przeglą-

dów i napraw, eliminacja napraw 

rezystorów, zwiększenie czasu życia 

przekładni głównej 

Hamowanie 

elektrodynamiczne 

Dodatkowy system hamowania 

elektrycznego 

Mniejsze zużycie obręczy, mniejsze 

zużycie wstawek hamulcowych, 

zmniejszenie pracochłonności przeglą-

dów i napraw 

Układ rekuperacji 

energii podczas 

hamowania 

Zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej przez częściowy 

jej zwrot do sieci 

Niższe opłaty za energię elektryczną 

Zastosowanie silników 

asynchronicznych 

Mniejsze zużycie energii dzięki 

większej sprawności 

Większa niezawodność, bezobsługowe, 

brak komutatorów i szczotek, 

zmniejszenie pracochłonności 

przeglądów i napraw 

6. Kabina maszynisty 

Konwencjonalne kabiny Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych charakteryzowały się 

niską ergonomią pracy prowadzącego pojazd trakcyjny, niedostateczną widocznością,  

a także niskim poziomem zabezpieczeń zmniejszających negatywne skutki zderzenia. 

Prowadzący często, w czasie jazdy z większymi prędkościami, nie miał poczucia 
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bezpieczeństwa z uwagi na brak mechanizmów i rozwiązań zabezpieczających jego 

stanowisko pracy przed ewentualnym zderzeniem. W klasycznej kabinie brak było narzędzi 

diagnostycznych opartych o zaawansowane układy elektroniczne. Również rozmieszczenie 

przyrządów i sama konstrukcja pulpitu sterowniczego negatywnie wpływały na komfort 

pracy maszynisty. Ówczesne kabiny nie były w dostatecznym stopniu wyciszone i szczelne, 

co powodowało zmęczenie prowadzącego już we wczesnej fazie pracy. 

W nowoczesnych pojazdach konstruktorzy zadbali o bezpieczeństwo i komfort pracy 

maszynisty tworząc stanowisko pracy spełniające wszelkie wymagania i normy. W obecnych 

kabinach maszynista nie tylko czuje się komfortowo i bezpiecznie dzięki zastosowanej 

kontrolowanej strefie zgniotu, ale również jego pracy towarzyszą najnowocześniejsze 

systemy diagnostyczne i spełniający wymagania interoperacyjności Europejski System 

Sterowania Pociągiem (ETCS) na różnych poziomach, eliminujący ewentualne błędy 

prowadzącego.  

W nowych pojazdach przeważają koncepcje kabin z centralnie zlokalizowanym fotelem 

maszynisty – choć nie jest to regułą, za którym znajdują się drzwi wejściowe z przedziału 

pasażerskiego. Zasadniczo EZT wyposażony jest w kabiny sterownicze na obu końcach 

pojazdu, co pozwala na szybką zmianę kierunku jazdy. Szczególną rolę odgrywa  

to w przypadku wielkich zachodnich aglomeracji o dużej liczbie stacji czołowych 

występujących w centrach miast. 

 

Fot. 3. Stanowisko maszynisty pojazdu Impuls 36WEa, prod. NEWAG. Źródło: NEWAG 
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7. Przestrzeń pasażerska 

Wnętrza obecnie produkowanych pojazdów cechuje wyszukanie i prezentujący 

światowy poziom kunszt designerski. W ruchu aglomeracyjnym i regionalnym prym wiedzie 

otwarta przestrzeń pasażerska, w segmencie dalekobieżnym dominuje zaś przestrzeń 

zamknięta bądź miejscami wydzielona – występują tutaj natomiast obszerne przejścia 

międzyczłonowe. 

 

Fot. 4. Nowoczesne wnętrze pojazdu Impulsu 36WEa, prod. NEWAG. Źródło: NEWAG 

Tendencja do zwiększania liczby miejsc siedzących w segmentach regionalnym  

i międzyregionalnym wymusza projektowanie dwupoziomowych Elektrycznych Zespołów 

Trakcyjnych, w skutek czego pojemność wzrasta o około 60%, a wskaźniki masy 

przypadające na jedno miejsce siedzące zmniejszają się. Wiąże się to jednak z wydłużeniem 

czasu wymiany pasażerów podczas postojów z uwagi na stosowane na końcach członów, tuż 

przy drzwiach, schody. Ciekawym rozwiązaniem są pojazdy MI09, bazujące na konstrukcji 

MI2N, posiadające aż trzy pary dwuskrzydłowych drzwi na wagon, co w zespołach 

dwupoziomowych jest niespotykane. Takie posunięcie konstruktorów wymuszone było 

przez ogromne potoki pasażerskie występujące w aglomeracji paryskiej, których 

jednopoziomowe EZT, przy założonej przepustowości, nie były wstanie obsłużyć. 
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Fot. 5. Człon rozrządczy zespołu MI09, prod. Alstom i Bombardier. Źródło: [12] 

8. Wychylne nadwozie 

Mechanizm wychylnego nadwozia, umożliwiający ograniczenie efektów 

oddziaływania na pojazd przyspieszenia odśrodkowego, daje możliwość pokonywania 

łuków torowych ze zwiększoną o 1/3 prędkością w stosunku do pojazdów budowy 

tradycyjnej, co bezpośrednio przekłada się na ogół na wzrost prędkości handlowej  

o nie więcej niż 20%. Eksploatacja taboru z wychylnym nadwoziem ma sens głównie  

na liniach konwencjonalnych o dużej liczbie łuków torowych, których modernizacja, 

powiązana ze zwiększeniem promieni tychże łuków, jest niemożliwa lub nieopłacalna. 

Niezaprzeczalnie, wadą tego typu rozwiązania jest większy stopień skomplikowania 

konstrukcji podwozia i układu odbieraków prądu, a także wyższy koszt zakupu i bieżącego 

utrzymania pojazdów. Wyróżnia się dwa typy mechanizmów umożliwiających wychylność 

nadwozia: pasywny i aktywny. System pasywny pozwala na przechył nadwozia w wyniku 

zmiany środka ciężkości pojazdu w czasie pokonywania łuku torowego, aktywny zaś polega 

na wymuszonym wychylaniu pudła przez sterowany sygnałem generowanym przez układ 

żyroskopowy lub urządzenia przytorowe, napęd hydrauliczny lub elektryczny. 

Najczęściej stosowana koncepcja przechyłu pudła, opracowana przez 

przedsiębiorstwo Fiat Ferroviaria (obecnie Alstom), znajduje zastosowanie w taborze 

wytwarzanym przez większość europejskich zakładów produkcyjnych. Można  

ją przedstawić na przykładzie dziewięcioczłonowych jednostek ETR 470, w których każdy  

z wagonów (z wyjątkiem dwóch skrajnie umiejscowionych członów rozrządczych) spoczywa 

na dwóch napędno-tocznych wózkach wyposażonych w układ radialnej ustawności 

zestawów kołowych w łukach torowych. Jedna z osi jest toczna, druga zaś jest napędna  

z ułożyskowaną na niej kątową przekładnią osiową, na którą przez wał Cardana 

przenoszony jest moment obrotowy z wzdłużnie podwieszonego w nadwoziu silnika 

trakcyjnego. Na siodłowych belkach ostojnicowych, przez dwie pary potrójnych kompletów 

sprężyn śrubowych, oparta jest kołyska z przytwierdzonymi siłownikami i amortyzatorami 

drgań poprzecznych. Połączenie kołyski z nadwoziem realizowane jest przez ramową 
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podstawę czteropunktowo połączoną z nadwoziem, do której przytwierdzone są cztery 

łączniki i dwa siłowniki hydrauliczne umożliwiające poprzeczny przechył pudła. 

Rys. 6. Konstrukcja ramy i kołyski wózka pojazdu ETR 470, prod. Fiat Ferroviaria. Źródło: [5] 

Przechyły poprzeczne pudła warunkują zastosowanie sztywnego mocowania ram 

nośnych zasadniczych odbieraków prądu, które realizowane jest za pomocą układu 

dźwigniowego zapewniającego właściwe pozycjonowanie pantografu względem sieci 

trakcyjnej i uniemożliwiającego zsunięcie się jej ze ślizgacza. Odbieraki rezerwowe znajdują 

się bezpośrednio na dachu pojazdu, jednak systemy zabezpieczające, po ich podniesieniu, 

automatycznie wyłączają mechanizm wychylnego nadwozia. 

9. Standaryzacja 

Konieczność ograniczenia czasu oraz kosztów produkcji nowych pojazdów szynowych 

– w tym Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych – wymusza na producentach taboru 

szynowego wprowadzenie standaryzacji oraz modułowości w swoich produktach. 

Następstwem tego jest przede wszystkim wdrażanie uniwersalnych platform/rodzin 

pojazdów, które cechuję się maksymalną możliwą ilością wspólnych komponentów. Cecha 

ta umożliwia producentowi stosunkowo proste i szybkie dostosowanie projektu pojazdu  

do wymagań kolejnego postępowania przetargowego bez konieczności wykonywania 

wszystkich prac projektowych od początku. Polityka ta skutkuje ograniczaniu wysokich 

kosztów, ponoszonych zarówno przez producentów jak i operatorów, związanych  

z wytwarzaniem pojazdów oraz ich eksploatacją i bieżącym utrzymaniem. Zakłada ona 

również zwiększenie udziału w konstrukcjach komponentów sprawdzonych w eksploatacji, 

o wysokim współczynniku niezawodności. 
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Rys. 7. Propozycja platformy Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych opracowana przez 

Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. 

10.  Podsumowanie 

Analizując konstrukcje Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych powstające  

na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zauważyć należy znaczącą zmianę w sposobie 

podejścia do tworzenia nowych pojazdów oraz wykorzystywanych w produkcji 

technologiach. Główne różnice zaprezentowano w Tabeli 3. 

Zauważalna jest ponadto tendencja do tworzenia uniwersalnych platform/rodzin 

pojazdów, które w prosty sposób można dostosowywać do konkretnych wymagań 

zamawiających. W obecnych czasach duży nacisk kładzie się przede wszystkim  

na bezpieczeństwo, niskie koszty wytwarzania, eksploatacji i utrzymania, z czego wynika 

dążenie do konstruowania pojazdów o małej masie i niskiej energochłonności.  

Korzyściami płynącymi z eksploatacji nowobudowanych Elektrycznych Zespołów 

Trakcyjnych są przede wszystkim: wykorzystanie niemal całej długości pojazdu dla 

pasażerów, zadowalające wskaźniki masy przypadające na jedno miejsce siedzące, 

korzystne charakterystyki trakcyjne wynikające z rozproszenia napędu, możliwości 

rekuperacji energii, ograniczone oddziaływanie na nawierzchnię torową – przede wszystkim 

zmniejszone oddziaływanie boczne w łukach torowych, wysoki poziom przystosowania  

do obsługi pasażerów o ograniczonej ruchliwości. Widoczna jest tendencja do zwiększania 

długości całkowitej pojazdów niż wykorzystywania krótkich pojazdów w trakcji ukrotnionej. 
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Aspekt Rozwiązania stosowane dotychczas Rozwiązania stosowane obecnie 

Typ rozruchu i rodzaj 

silników trakcyjnych, 

mechanizmy odzysku energii 

Rozruch oporowy, szeregowe silniki 

trakcyjne prądu stałego 

Rozruch impulsowy, szeregowe bądź 

asynchroniczne silniki trakcyjne, 

rekuperacja energii, możliwe hamowanie 

ED 

Zawieszenie silników 

trakcyjnych 

Tramwajowe zawieszenie „za nos” – 

częściowo w ramie i częściowo 

ułożyskowany na osi 

Zawieszenie w ramie wózka, częściowo w 

ramie wózka i częściowo w nadwoziu lub 

całkowicie w nadwoziu 

Materiał konstrukcji nośnej 

nadwozia 

Przewaga stopów stali Stopy stali oraz stop materiałów lekkich 

Minimalizacja skutków 

zderzenia 

Brak stref pochłaniania energii 

zderzenia, brak mechanizmów 

zapobiegających wspinaniu 

Strefa pochłaniania energii zderzenia 

oraz absorbery zderzeniowe, mechanizmy 

zapobiegające wspinaniu 

Rozproszenie napędu Dominują rozwiązania z napędem 

stosowanym wyłącznie w 

konkretnych wagonach 

Dominują rozwiązania z napędem 

rozproszonym na całej długości EZT 

Podwozia wózkowe Wysoki stopień skomplikowania 

budowy, dominacja ciężkich 

układów bujakowych i sprężyn 

resorowych, widłowe prowadzenie 

maźnic 

Niski stopień skomplikowania, unikanie 

układów bujakowych, stosowanie sprężyn 

pneumatycznych jako II stopień 

usprężynowania, eliminacja sprężyn 

resorowych, bezwidłowe prowadzenie 

maźnic, popularne wózki w systemie 

Jacobsa 

Urządzenia hamulcowe Hamulce klockowe ze wstawkami 

żeliwnymi 

Hamulce tarczowe ze wstawkami 

kompozytowymi 

Prędkość w łukach o małym 

promieniu 

Ograniczona Zwiększona dla pojazdów z 

mechanizmem wychylnego pudła 

Odbieraki prądu Pantografy nożycowe 

czteroramienne ze ślizgaczami 

pojedynczymi 

Pantografy połówkowe jednoramienne ze 

ślizgaczami bliźniaczymi i nakładkami 

grafitowymi 

Zewnętrzne aspekty 

wizualne, obieg toalet, 

przystosowanie dla 

niepełnosprawnych 

Ograniczona możliwość 

formowania blach stalowych, 

otwarty obieg toalet, praktycznie 

brak rozwiązań dla osób 

niepełnosprawnych 

Łatwo formowalny laminat umożliwiający 

uzyskanie opływowych kształtów, 

zamknięty obieg toalet, szeroka paleta 

rozwiązań ułatwiających podróżowanie 

niepełnosprawnym 
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PROJEKT STANOWISKA BADAWCZEGO  

HYDRAULICZNEGO NAPĘDU ZWROTNICOWEGO 

Milena Pszczółkowska, Juliusz Karolak 

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu,  

Zakład Sterowania Ruchem, Zespół Naukowo-Dydaktyczny Sterowania Ruchem Kolejowym 

1. WPROWADZENIE 

W ostatnim czasie Laboratorium Sterowania Ruchem Kolejowym, mieszczące się  

na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej (WT PW) zostało wyposażone w nowy 

typ napędu zwrotnicowego. Jest to elektrohydrauliczny napęd typu L826H. Jego 

producentem jest firma Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o. o. w Poznaniu. 

W ramach realizowanej przez autorkę artykułu pracy dyplomowej [2] postanowiono 

zaprojektować i skonstruować stanowisko dydaktyczne służące do przeprowadzania badań  

w oparciu o pozyskany napęd zwrotnicowy. Możliwe do przeprowadzenia na stanowisku 

zajęcia dotyczyłyby zapoznania się z konstrukcją i zasadą pracy napędu oraz pomiarami 

wartości charakteryzujących pracę napędu w połączeniu z układem nastawczym  

i zwrotnicą. 

Omawiane w niniejszym referacie stanowisko będzie uzupełnieniem istniejących  

w Laboratorium stanowisk do badania napędów zwrotnicowych, umożliwiających poznanie 

budowy oraz zasady działania elektromechanicznych napędów zwrotnicowych typu JEA-29, 

EEA-4 oraz EEA-5. Jest to o tyle istotne, że napęd L826H nie jest jeszcze powszechnie 

stosowany w polskim kolejnictwie. Stanowi on niewiele ponad 3% wszystkich elektrycznych 

napędów zwrotnicowych eksploatowanych na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. [4]. 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTU STANOWISKA 

Projekt zakłada skonstruowanie stanowiska badawczego, składającego się  

z opisanych dalej zespołów.  

Trzon konstrukcji stanowiska stanowi stalowa rama, na której osadzono napęd 

zwrotnicowy typu L826H. Stojak ten umieszczono na kółkach, dzięki czemu stanowisko 

może zmieniać położenie, w zależności od potrzeb. Kółka posiadają niezależne hamulce. 

Rama została przekazana wraz z napędem przez firmę Thales, ale w opracowaniu jej 

koncepcji brali udział pracownicy Zespołu Sterowania Ruchem Kolejowym z Zakładu 
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Sterowania Ruchem WT PW. Fabrycznie instalowaną w napędzie pokrywę zastąpiono 

pokrywą poliwęglanową. To rozwiązanie, połączone z zastosowaniem dodatkowego 

oświetlenia wnętrza napędu taśmami z LED, ma umożliwić wygodny wgląd do wnętrza,  

w celu poznania budowy i umożliwienia bezpiecznego obserwowania działania 

poszczególnych podzespołów napędu bez konieczności zdejmowania pokrywy. 

Połączenia elektryczne wewnątrz napędu zostały przed przekazaniem WT PW 

skonfigurowane zgodnie ze schematami elektrycznymi dla układu nastawczego 

jednofazowego. Z uwagi na fabrycznie zainstalowany silnik trójfazowy zastosowano 

dodatkowy kondensator. 

W ramach realizowanych obecnie prac stanowisko zostanie wyposażone  

w przekaźnikowy jednofazowy układ nastawczy, którego obsługa będzie się odbywać  

za pomocą niewielkich rozmiarów pulpitu nastawczego. Układ nastawczy zostanie 

umieszczony wewnątrz ramy stojaka zaś pulpit na konstrukcji stalowej stanowiącej jej 

przedłużenie. Dzięki temu stanowisko tworzyć będzie spójną jednostkę, co ułatwi jego 

przemieszczanie i obsługę podczas wykonywania badań.  

Pulpit będzie realizował funkcje sterujące i kontrolne typowe dla zastosowanego 

układu nastawczego, tj.: 

• przestawianie zwrotnicy, 

• kontrolę położenia zwrotnicy, 

• kontrolę utwierdzenia zwrotnicy w przebiegu, 

• kontrolę rozprucia i kasowanie sygnalizacji tego stanu, 

• kontrolę zajętości, 

• kontrolę zwarcia do ziemi żył kabla łączącego napęd z pozostałą częścią układu 

nastawczego (tzw. doziemienie), 

oraz umożliwiał symulowanie określonych stanów i usterek: 

• zajętości odcinka zwrotnicowego, 

• utwierdzenia zwrotnicy w przebiegu, 

• rozprucia zwrotnicy, 

• doziemienia dowolnej żyły, 

• przerwy w dowolnej żyle. 
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W pracy dyplomowej [2] umieszczono także propozycje zwiększenia możliwości 

dydaktycznych stanowiska poprzez pomiar siły rozprucia oraz wprowadzenie przełączania 

pomiędzy zasilaniem układu z sieci jednofazowej do trójfazowej. Są to zagadnienia 

wymagające osobnych i odmiennych od zastosowanych połączeń elektrycznych  

i uwzględnienia układu mechanicznego jako propozycji rozbudowy stanowiska. Propozycje 

te powinny mieć wpływ na realizowaną konstrukcję i jej projekt, w celu zapewnienia 

właściwych rezerw miejsca. 

Uzupełnieniem projektu będzie opracowana instrukcja laboratoryjna. Umożliwi ona 

studentom poznanie parametrów badanego napędu, poprzez wskazówki dotyczące 

rodzajów przeprowadzanych pomiarów oraz metod ich wykonywania.  

3. OPIS I FUNKCJE NAPĘDU 

Elektrohydrauliczny napęd typu L826H składa się z jednostki napędowej, w której 

znajduje się silnik oraz dwie tarcze zamachowe, a także z jednostki hydraulicznej, w której 

umieszczono pompę, blok hydrauliczny, dwa cylindry oraz połączenia hydrauliczne (rys. 1). 

 

Rys. 1. Podstawowe podzespoły napędu typu L826H. Źródło: opracowanie własne  

na podstawie [5] i [7]. 

Obie jednostki tworzą podzespół, który może być demontowany bez naruszania 

sworzni pręta nastawczego i kontrolnych, umożliwiając trzymanie przez napęd zamknięcia 

nastawczego w końcowym położeniu. 
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Napęd może być wykonany w wersji rozpruwalnej i nierozpruwalnej, z suwakami 

kontrolnymi lub bez. Wersję nierozpruwalną charakteryzuje możliwość regulacji skoku 

nastawczego z zachowaniem czasu przestawiania. Zapewniono w ten sposób uniwersalność 

urządzenia, bez potrzeby dostosowania go dla konkretnego miejsca zabudowy na etapie 

produkcji. 

Działanie napędu opiera się na układzie hydraulicznym. Po doprowadzeniu napięcia 

zasilającego silnik poprzez sprzęgło uruchamia pompę. Tłoczony przez nią olej hydrauliczny 

trafia do prawego lub lewego cylindra, w zależności od kierunku obrotu silnika. Ruch liniowy 

tłoka zostaje przekształcony na ruch obrotowy za pomocą tarczy napędowej, a następnie 

zostaje przeniesiony na tarczę blokującą (po jej uprzednim odblokowaniu). Rolka na tarczy 

blokującej wprawia w ruch suwak nastawczy za pomocą sanek transportowych.  

Elektrohydrauliczny napęd typu L826H został zaprojektowany do pracy  

z wykolejnicami oraz wszelkiego typu zwrotnicami z zamknięciami zewnętrznymi. Napęd 

może współpracować z podwójnymi rozjazdami krzyżowymi, a także z rozjazdami  

o ograniczonej przestrzeni zabudowy, np. w tunelach, dzięki umieszczeniu napędu  

w podrozjezdnicy. Napęd można także umieścić między tokami szyn. 

Napęd realizuje następujące zadania: 

• przekładanie rozjazdu, 

• kontrolowanie iglic w położeniu końcowym, 

• ryglowanie iglic w położeniu końcowym, 

• zamykanie i otwieranie wykolejnicy, 

• kontrolowanie położenia końcowego wykolejnicy, 

• zapewnienie bezpieczeństwa po usterce napędu (poprzez mechaniczne 

zaryglowanie suwaków kontrolnych i nastawczego w położeniu końcowym), 

• wykrywanie rozprucia rozjazdu (wersja rozpruwalna, wersja nierozpruwalna 

wymaga instalacji urządzenia do jego detekcji, np. kontrolera położenia iglic).  

Napęd typu L826H może być stosowany jako pojedynczy lub w układach 

wielonapędowych zwrotnicy. W przypadku zwrotnic o dużej krzywiźnie oraz w systemach 

nastawiania rozjazdów z oddzielnymi napędami dla rozjazdów dużej prędkości, gdzie każde 

zamknięcie nastawcze jest nastawiane przez oddzielny napęd, istotną rolę odgrywa 

regulowany skok z zachowaniem czasu przestawiania. Napędy z regulowanym skokiem 

nastawczym zapewniają płynny ruch iglic i ruchomych dziobów krzyżownic, nie powodując 
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dodatkowych przeciążeń układu (obciążenia sprzęgła siły nastawczej). Napędy typu L826H 

działające z różnymi prędkościami, niezależnie od skoku nastawczego, uruchomione mniej 

więcej w tej samej chwili, jednocześnie osiągają położenie końcowe. Takie rozwiązanie 

pozwala na użycie minimalnej siły przez poszczególne napędy. 

4. KONSTRUKCJA STANOWISKA 

Stanowisko pod względem zaplanowanych do instalacji podzespołów można podzielić  

na dwie części: elektryczną i mechaniczną. W skład części elektrycznej stanowiska wchodzą: 

układ przekaźnikowy (wyróżnia się w nim obwody: sterujący, nastawczy, kontrolny, kontroli 

rozprucia oraz kontroli doziemienia), pulpit nastawczy, a także układy zasilania i ochrony 

(zasilacze, bezpieczniki). Na część mechaniczną składają się stojak (rama) z napędem  

i układem hydraulicznym symulacji rozprucia. Elementy układów elektrycznych zostaną 

osadzone na szynach TS, przymocowanych do stojaka. Aktualny widok stanowiska podczas 

montażu przedstawiono na poniższym rysunku (rys. 2). 

 

Rys. 2. Widok stanowiska podczas montażu. Źródło: oprac. D. Jakubowska na podstawie  

fot. M. Pszczółkowskiej. 

Do obwodu zwrotnicowego wykorzystano przekaźniki wtykowe typu RK 12, JRK 10 

oraz zestaw wtykowy ERL-11014. W celu uzupełnienia układu zdecydowano się  

na zastosowanie małogabarytowych przekaźników typu R15, pełniących funkcje 

pomocnicze, tj. przekaźnik kontrolujący stan zajętości odcinka zwrotnicowego, przekaźnik 

przebiegowy sterujący światłami na pulpicie nastawczym, który wzbudza się, gdy nastąpi 

utwierdzenie drogi przebiegu, oraz przekaźniki powtarzające stan przekaźników 

kontrolnych. 
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 Większość połączeń układu przekaźnikowego opracowano na podstawie opisu 

zamieszczonego w numerze 2/1988 czasopisma „Automatyka Kolejowa” [1] dla 

zmodernizowanego jednofazowego obwodu zwrotnicowego. Zastosowane przekaźniki 

przymocowano do konstrukcji z szyn TS za pośrednictwem płyt zaciskowych JAZ-1001.  

Od strony zacisków płyt zostaną poprowadzone kable w korytku do przekaźników 

pomocniczych, układów zasilania, bezpieczników oraz złączek. Złączki zostaną 

wykorzystane do połączenia kabli do pulpitu nastawczego, do napędu i zasilających 

stanowisko. Zapasowe złączki posłużą podczas dalszych prac do modyfikacji stanowiska dla 

konfiguracji z obwodem trójfazowym. 

Do obsługi układu przekaźnikowego zastosowano pulpit nastawczy. Powierzchnia 

pulpitu (lico) składa się z dwóch części: kostkowej oraz z płyty ebonitowej (rys. 3 i 4).  

W części kostkowej lica przedstawiono jedynie fragment regularnego planu świetlnego, 

ponieważ jego docelowe zadanie stanowi ukazanie pracy napędu zwrotnicowego przy 

przestawaniu konkretnej zwrotnicy. Przewidziano możliwość niewielkiej rozbudowy 

pulpitu, pozostawiając dwa wiersze i jedną kolumnę pól z kostkami niewypełnionymi 

(ślepymi). 

 

Rys. 3. Wygląd lica pulpitu podczas montażu. Źródło: fot. M. Pszczółkowska. 

W części kostkowej umieszczono: 

• fragment zelektryfikowanych torów, połączonych zwrotnicą opatrzoną 

numerem 32, 
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• czarny przycisk niestabilny, trzypołożeniowy oznaczony numerem 32 – służący  

do przestawiania zwrotnicy o tym numerze, 

• czarny przycisk niestabilny, dwupołożeniowy z możliwością zaplombowania 

oznaczony opisem Iz32 – służący do bocznikowania izolacji odcinka 

zwrotnicowego o numerze 32, 

• czarny przycisk niestabilny, dwupołożeniowy z możliwością zaplombowania 

oznaczony opisem Kr32 – służący do likwidacji rozprucia zwrotnicy o numerze 

32, 

• licznik oznaczony opisem Kr32 – służący do zliczania liczby rozpruć, 

• lampkę oznaczoną opisem Kd – służącą do sygnalizowania światłem czerwonym 

migającym wykrycia doziemienia żyły. 

Z uwagi na częstą obsługę wymienionych przycisków, nie przewiduje się ich 

plombowania. 

 

Rys. 4 Projekt lica pulpitu. Źródło: opracowanie własne. 

Płyta ebonitowa charakteryzuje się lepszymi parametrami wytrzymałościowymi niż 

plastik, z którego wytwarzana jest wierzchnia warstwa kostek. Profilaktycznie dobrano 

odpowiednio większą grubość płyty w stosunku do lica kostek. Ma to istotne znaczenie przy 

częstej obsłudze zacisków oraz przycisków dźwigniowych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.  

W ten sposób zredukowano możliwość uszkodzenia powierzchni, na której umieszczone 

zostaną: 
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• po dwa zaciski służące do symulacji przerwy w każdej z czterech żył kabla 

nastawczego, 

• zacisk połączony z masą stanowiska, służący do symulacji zwarć poszczególnych 

żył do ziemi, 

• przełącznik dźwigniowy W/Z (wolny/zajęty) dwupołożeniowy stabilny służący  

do symulacji zajętości odcinka zwrotnicowego nr 32, 

• przełącznik dźwigniowy NU/U (nie utwierdzona/utwierdzona) dwupołożeniowy 

stabilny służący do symulacji utwierdzenia zwrotnicy nr 32 w przebiegach. 

Opracowano własne obwody lampek pulpitu na podstawie artykułu [1] albumu [3]  

i doświadczeń związanych z eksploatacją w Laboratorium istniejących stanowisk 

zawierających układy nastawcze [6]. Sygnalizacja obejmować będzie położenie zwrotnicy, 

jej zajętość lub brak zajętości, jej utwierdzenie lub brak utwierdzenia, wykrycie rozprucia 

lub jego brak. 

Zastosowano również dodatkową czerwoną lampkę opisaną oznaczeniem Kd, 

sygnalizującą światłem migowym wykrycie doziemienia żyły kabla. Informacja  

o doziemieniu zostaje również wyświetlona w zestawie ERL 11014 za pomocą diody  

w kolorze żółtym. Odwołując się do układu nastawczego, opisanego w artykule [1] 

stwierdzono, iż zdarzenie to spowoduje utratę kontroli położenia zwrotnicy oraz 

uniemożliwi wzbudzenie przekaźników kontroli Kn poprzez zestyk przekaźnika pKd. 

Przywrócenie kontroli doziemienia może się odbyć poprzez wciśnięcie przycisku oKd. 

Przycisk znajduje się za przezroczystą obudową zestawu i dostać się do niego można dzięki 

wywierconemu w niej niewielkiemu otworowi. Symulacja wykrycia doziemienia będzie 

przeprowadzana poprzez chwilowe połączenie kablem dowolnej żyły z zaciskiem masy 

stanowiska. 

Część mechaniczna odnosi się do rozbudowanej wersji stanowiska zakładającej 

wykonywanie rozprucia na napędzie. Dalsze rozważania na ten temat zostały umieszczone  

w rozdziale poświęconym propozycjom rozbudowy stanowiska. 

5. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH NA STANOWISKU 

Na stanowisku będą przeprowadzane następujące badania: 

• pomiar prądu nastawczego, 

• pomiar prądu kontrolnego, 

• pomiar czasu przestawiania, 
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• badanie współpracy układu nastawczego z innymi obwodami zależnościowymi, 

• wpływ na działanie usterek mogących wystąpić w obwodach układu 

nastawczego. 

Pomiar prądu nastawczego napędu zwrotnicowego będzie odbywał się przy zmianie 

położenia z „+” do „-” i odwrotnie w dwóch stanach pracy napędu: podczas rozruchu oraz  

w stanie ustalonym, tzn. gdy praca układu osiągnie stan stabilny i wartości parametrów 

opisujących układ nie są zależne od czasu. Wartość prądu kontrolnego będzie mierzona  

w dwóch skrajnych położeniach suwaka nastawczego. Wykonanie pomiarów natężenia 

prądu będzie dokonywane za pomocą amperomierza włączanego w obwody  

za pośrednictwem zacisków na płycie ebonitowej lica pulpitu. Czas przestawiania napędu 

będzie mierzony za pomocą stopera. 

Przestawienie napędu uwarunkowane jest spełnieniem zależności realizowanych  

w obwodzie sterującym, tj. przekaźniki utwierdzenia przebiegu oraz przekaźnik kontroli 

niezajętości odcinka izolowanego zwrotnicowego muszą pozostać w stanie wzbudzonym. 

Aby uprościć obwody wchodzące w skład stanowiska i jednocześnie umożliwić studentom 

obserwację zjawisk zachodzących w nich podczas przejazdu taboru, zdecydowano się  

na zastąpienie zestyków wspomnianych przekaźników, przełącznikami dźwigniowymi W/Z  

i NU/U (rys. 4).  

Symulacja przerw w poszczególnych żyłach kabla nastawczego odbywać się będzie 

poprzez wyciągnięcie przewodu łączącego oba zaciski znajdujące się w tym samym wierszu,  

np. odłączenie kabla między zaciskami w wierszu opisanym numerem 1 imituje przerwę  

w żyle pierwszej kabla łączącego napęd z resztą obwodu nastawczego. Na podstawie 

artykułu [1] opracowano poniższą tabelę (tab. 1) opisującą konsekwencje przerwania 

poszczególnych żył. 

Tab. 1. Konsekwencje przerwania poszczególnych żył kabla łączącego napęd z resztą 
obwodu nastawczego. Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]. 

Przerwa w 

żyle 

numer 

Konsekwencja 

1. 2. 

1 
Brak możliwości przestawienia napędu z położenia „+” do „-”;  

Utrata kontroli położenia napędu 

2 Brak możliwości przestawienia napędu z położenia „-” do „+” 
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6. DALSZE PRACE 

Powyższy opis dotyczył stanowiska w wersji podstawowej. W ramach pracy 

dyplomowej [2] autorka przewiduje rozbudowę stanowiska o dodatkowe, opisane poniżej 

elementy. 

Rozważany jest układ symulujący rozprucie zwrotnicy, składający się z następujących 

podzespołów: siłownika hydraulicznego, uchwytu oraz trzpienia pomiarowego wraz  

z miernikiem. 

Siłownik powinien być dwustronnego działania, ponieważ przewiduje się badanie 

rozprucia zwrotnicy zarówno z położenia plusowego jak i minusowego (popychanie  

i ciągnięcie suwaka nastawczego). Jego mocowanie powinno być na łapach lub powinno 

mieć kształt kołnierza, w celu przytwierdzenia go do stojaka. Od strony suwaka napędu 

siłownik powinien być zakończony uchem, aby możliwe było nałożenie na siebie osi 

otworów suwaka i siłownika oraz połączenie ich za pomocą trzpienia pomiarowego. 

Średnica ucha powinna mieć wymiar 25 mm, tak jak średnica otworu wewnątrz suwaka 

nastawczego. Jest to konieczne ze względu na stabilne usytuowanie sworznia pomiarowego 

oraz pewne trzymanie w trakcie ruchu suwaka. Maksymalna siła trzymania napędu wynosi 

9500N, zatem konieczne jest dobranie takiego siłownika, w którym wartość siły działającej 

na tłok będzie odpowiednio większa. 

Miernik powinien umożliwiać pomiar siły za pośrednictwem trzpienia, obserwację  

i rejestrację. Głównym jego zadaniem będzie pomiar sił występujących w układzie napęd – 

zwrotnica. W przypadku stanowiska badawczego zwrotnicę zastąpi zewnętrzny mechanizm 

wymuszający ruch suwaka nastawczego – opisywany powyżej siłownik. 

Obecnie prowadzone są starania, mające na celu pozyskanie tego typu urządzeń. 

Urządzenia znajdujące się w Laboratorium zasilane są z sieci jedno- lub trójfazowej.  

W przypadku nowego stanowiska podjęto próbę zastosowania obu sposobów zasilania. 

Trwają prace projektowe nad wprowadzeniem układu przełączającego pomiędzy zasilaniem 

jednofazowym, wykorzystującym omawiany układ nastawczy [1], i trójfazowym, 

wykorzystującym układ nastawczy typu N86F. W tym celu planuje się wykorzystać 

przekaźnik przełączający P (lub kilka przekaźników z uwagi na liczbę potrzebnych zestyków, 

Utrata kontroli położenia napędu 

3 
Brak możliwości przestawienia napędu z położenia „+” do „-” i odwrotnie 

Utrata kontroli położenia napędu 

4 Utrata kontroli położenia napędu 
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np. przekaźniki typu JRF), którego zestyki będą powodować zmiany w obwodach 

poszczególnych uzwojeń silnika, a także będą włączać i wyłączać z obwodu kondensator,  

w zależności od potrzeb. Na rysunku 5 przedstawiono schemat tego rozwiązania  

z określeniem liczby dodatkowych żył potrzebnych do połączenia napędu z aparaturą  

na stojaku. Kolorem czerwonym zaznaczono żyły dodatkowe wynikające z potrzeby 

umieszczenia przekaźnika P poza napędem, kolorem żółtym zaznaczono połączenia 

przekaźnika umieszczone poza napędem (na stojaku). 

 

Rys. 5. Schemat połączeń elektrycznych napędu dla układu zasilania 1- i 3-fazowego. 

Opracowanie własne na podstawie [5]: Z1, Z2, Z3- uzwojenia silnika, AK-, AK+- zestyki 

napędu, Sta1- zestyki urządzenia rozłączającego w napędzie, 1-14- wyprowadzenia  

do listwy połączeniowej, P- zestyki przekaźnika przełączającego. 

7. PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska laboratoryjnego do badania 

elektrohydraulicznego napędu zwrotnicowego. Wymieniono w nim założenia, które  

ma spełniać stanowisko, opisano jego konstrukcję oraz zakres badań które będą na nim 

przeprowadzane. Przedstawiono także planowany zakres jego rozbudowy. 
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Zagadnienie jest realizowane w ramach przygotowywania przez autorkę pracy 

dyplomowej inżynierskiej [2]. Załącznikami do pracy będą projekt części mechanicznej  

i elektrycznej stanowiska, dokumentacja eksploatacyjna i instrukcja laboratoryjna. 

Powstawanie stanowisk badawczych odgrywa istotną rolę w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu budowy i działania 

poszczególnych urządzeń oraz poznają strukturę poszczególnych systemów. Stanowisko 

będzie służyć przede wszystkim studentom specjalności kolejowych realizujących zajęcia  

w Laboratorium Sterowania Ruchem Kolejowym na Wydziale Transportu Politechniki 

Warszawskiej. 
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KONCEPCJA ZEWNĘTRZNEGO STANOWISKA LABORATORYJNEGO 

INŻYNIERII RUCHU KOLEJOWEGO 

Mateusz Wójcik, Juliusz Karolak 

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu,  

Zakład Sterowania Ruchem, Zespół Naukowo-Dydaktyczny Sterowania Ruchem Kolejowym 

1. WPROWADZENIE 

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej (WT PW) jest jednostką, która kształci 

przyszłych inżynierów specjalizujących się w branży kolejowej w zakresie telekomunikacji 

(specjalność Telematyka Transportu, TT), logistyki (specjalność Logistyka i Technologia 

Transportu Kolejowego, LiTTK), oraz sterowania ruchem kolejowym (specjalność 

Sterowanie Ruchem Kolejowym, SRK). Szybki rozwój kolei w Polsce sprawia, że uczelnie 

techniczne muszą nieustannie aktualizować swoją ofertę edukacyjną aby w odpowiedni 

sposób przygotować studentów do zadań, jakie stawiać będą przed nimi przyszli 

pracodawcy. Poza zdobywaniem wiedzy teoretycznej, ważnym elementem kształcenia  

są zajęcia laboratoryjne pozwalające na zdobywanie umiejętności praktycznych. Taki 

sposób nauki jest dużo ciekawszy, i sprawia że studenci chętniej angażują się w pogłębianie 

wiedzy specjalistycznej. Aby osiągnąć oczekiwane efekty dydaktyczne, niezbędne jest 

posiadanie przez uczelnię odpowiednio wyposażonego zaplecza laboratoryjnego 

umożliwiającego realizację tych celów. 

 W ostatnich latach WT PW dosyć skutecznie ubiegał się o środki potrzebne na dalszą 

rozbudowę elementów swojego wyposażenia laboratoryjnego. W 2014 r. dzięki rozbudowie 

Gmachu Nowej Kreślarni, współfinansowanej przez Unię Europejską wybudowano 

dodatkowe skrzydło Gmachu, w którym mieści się nowe Laboratorium Kierowania  

i Sterowania Ruchem Kolejowym (KSRK) [1]. Razem z funkcjonującym wcześniej  

w istniejącej części Gmachu Laboratorium Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK) stanowią 

one jedną z najlepiej rozwiniętych baz laboratoryjnych w Polsce. Wśród licznych stanowisk 

laboratoryjnych warto wymienić te najważniejsze, na których odbywają się ćwiczenia 

dostosowane do współcześnie eksploatowanych systemów kierowania i sterowania ruchem 

kolejowym [2]: 

• Stanowisko laboratoryjne badania systemu ETCS, 

• Stanowisko laboratoryjne urządzeń systemu SOP-3, 

• Stanowisko laboratoryjne badania sygnalizatorów kolejowych, 
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• Stanowisko badania obwodów świateł semafora stacyjnego, 

• Stanowisko badania przekaźnikowych stacyjnych urządzeń srk typu E, 

• Stanowiska badawcze napędów zwrotnicowych, 

• Stanowisko dydaktyczno-badawcze Kierowania i Sterowania Ruchem „Sosna”, 

• Stanowisko laboratoryjne badania komputerowych urządzeń nastawczych typu 

WT UZ z elektronicznym pulpitem nastawczym typu WT EPN. 

Z innych laboratoriów powstałych w wyniku rozbudowy Gmachu warto również 

wymienić: 

• Laboratorium Organizacji Ruchu Kolejowego i Zarządzania Procesami  

w Terminalu Intermodalnym, 

• Laboratorium Środowiska Telekomunikacyjnego Inteligentnych Systemów 

Transportowych, 

• Laboratorium Systemów Teleinformatycznych. 

Ciągły postęp technologiczny wymusza dalsze potrzeby wdrażania nowych rozwiązań 

technicznych. Dynamiczny rozwój urządzeń sterownia ruchem kolejowym w ostatnich 

latach, oraz ich duże zróżnicowanie sprawia, że wyposażenie laboratoryjne musi być ciągle 

unowocześnianie. Jednocześnie, urządzenia starszej generacji, które są nadal używane  

na polskiej sieci kolejowej, muszą pozostać na uczelni jako obowiązująca baza dydaktyczna.  

Z drugiej strony, znaczące wymiary i duża masa tych urządzeń powodują, że ilość miejsca 

przeznaczona na nowe stanowiska laboratoryjne staje się istotnie ograniczona. 

Z przytoczonych powodów powstała koncepcja, która ma na celu utworzenie 

zewnętrznego stanowiska laboratoryjnego ulokowanego w otwartym terenie. Takie 

rozwiązanie dawałoby dużo większe możliwości przestrzenne i pozwala na ukazywanie 

nowych rozwiązań bez konieczności pozbywania się starszych stanowisk. Kolejnym 

powodem uzasadniającym takie rozwiązanie jest brak w Zakładzie Infrastruktury 38 

laboratorium do przeprowadzania badań na elementach rzeczywistej nawierzchni 

kolejowej. Takie argumenty przemawiają za możliwością umieszczenia interesujących 

elementów w zintegrowanym stanowisku badawczym opartym na torze kolejowym. Aby 

przyczynić się do dalszego rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej WT PW, należy dążyć  

                                                                    

38 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 19/2017 [7] z dniem 14 maja 
2017 r. na Wydziale Transportu PW likwiduje się zakłady Sterowania Ruchem i Infrastruktury,  
a w ich miejsce tworzy Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu. 
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do skonstruowania układu torowego zawierającego rozjazd, który posiadałby różne 

elementy infrastruktury, sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji. Takie stanowisko 

posłużyłoby w procesie dydaktycznym studentom realizującym zajęcia na specjalnościach 

kolejowych i mogłoby być wykorzystywane do prowadzenia badań naukowych nad nowymi 

rozwiązaniami. 

2. OPIS ISTNIEJĄCYCH STANOWISK 

Idea skonstruowania stanowiska badawczego opartego na układzie torowym nie jest 

nowa. Dawniej technika o profilu kolejowym dysponowały odcinkami torów służących  

do przeprowadzania zajęć. Późniejsza tendencja do likwidowania kierunków związanych  

z kolejnictwem sprawiła, że część z nich została rozebrana lub uległa degradacji. Obecnie 

istnieją podobne rozwiązania znajdujące się na wybranych uczelniach i placówkach 

dydaktycznych służących do szkolenia pracowników kolei. Aby przybliżyć czytelnikowi 

zamysł takich konstrukcji zostaną przedstawione najciekawsze z nich w Polsce i za granicą. 

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej posiada takie rozbudowane zewnętrzne 

stanowisko dydaktyczne (rys. 1). Powstało ono w 2006 roku dzięki współpracy z firmą 

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A. z Katowic. Stanowisko składa się  

z 42 metrowego odcinka toru zawierającego w połowie ucięty rozjazd o skosie 1:9  

i promieniu 300 m. Zwrotnica przestawiana jest za pomocą 2 różnych sprzężonych napędów 

(EEA-4 i EEA-5) oraz wyposażona w kontroler położenia iglic i system elektrycznego 

ogrzewania rozjazdów. Przy odcinku prostym znajduję się 3 komorowy semafor stacyjny  

z wykonanym w technologii nieżarowej pasem świetlnym, oraz przejazd kolejowy specjalnie 

przystosowany do potrzeb dydaktycznych. Przejazd wyposażony jest w system 

samoczynnej sygnalizacji przejazdowej z sygnalizatorami drogowymi, opuszczanymi 

rogatkami i tarczą ostrzegawczą przejazdową. Przy torze zainstalowana jest szafa 

kontenerowa zawierająca układy sterowania i zasilania zastosowanych urządzeń. Po torze 

porusza się wózek akumulatorowy, który przejeżdżając nad czujnikami uruchamia całą 

sekwencję zabezpieczania przejazdu. Tor służy przede wszystkim studentom specjalności 

Sterowanie Ruchem Kolejowym oraz Infrastruktura i Ruch Kolejowy prowadzonymi przez 

Katedrę Transportu Kolejowego. Prowadzone są na nich zajęcia głownie z przedmiotów 

Sterowanie ruchem kolejowym oraz z Urządzenia sterowania ruchem kolejowym. 

Następnym przykładem wykorzystania układu torowego na potreby dydaktyczne  

są dwa stanowiska Wydziału Transportu i Elektrotechniki na Politechnice Radomskiej  

(rys. 2). Stanowiska wchodzące w skad Laboratorium Aparatury Diagnostycznej składają się 

z 2 odcików toru. Pierwszy z nich o długości 22 m przeznaczony jest do badań 
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diagnostycznych podtorza. Tor zawiera podkłady drewniane i strunobetonowe osadzone  

w różny sposób na podsypce. Prowadzone na nim ćwiczenie zapoznaje z metodą diagnostyki 

podtorza oraz ze stosowaną w tych badaniach aparaturą. Drugi odcinek o długości 2 m 

przeznaczony jest do badań związanych z defektoskopią magnetyczną szyn kolejowych. 

Posiada on sztuczne wady w postaci napięć poprzecznych, otworów o różnych średnicach  

i położeniu oraz wyfrezowań powierzchniowych, symulujących uszkodzenia w główce 

szyny. Przeprowadzane na nim ćwiczenie zapoznaje z metodą pomiaru magnetycznego pola 

rozproszenia wykorzysytwaną do wykrywania wad w szynach oraz z aparaturą stosowaną  

w tym celu. Oba ćwieczenia są realizowane w ramach przedmiotu aparatura diagnostyczno-

pomiarowa na wszyskich specjalnościach kierunku Transport. 

 

Rys. 1. Po lewej: Tor na dziedzińcu Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Po prawej: 

Tor na kampusie Technische Universität Berlin. Źródło: fot. J. Karolak. 

 

Rys. 2. Odcinki toru na dziedzińcu Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki 

Radomskiej. Źródło: materiały Politechniki Radomskiej. 

Kolejne przykłady placówek dydaktycznych tego typu możemy znaleść na terenie 

Niemiec, gdzie znajduje się kilkaście bardzo dobrze wyposażonych instalacji szkoleniowych 

odnoszących się do sygnalizacji, systemów sterowania ruchem kolejowym oraz 

infrastruktury. Jedną z ciekawszych jest Das Eisenbahn-Betriebs und Experimentierfeld 
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(EBuEf) znajdująca się na wydziale Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Posiada  

on unikalną w skali europejskiej instalację dydaktyczno-badawczą zawierającą aparaturę 

wszystkich generacji: od urządzeń mechanicznych scentralizowanych po nowoczesne 

układy symulacyjne oraz centra zarządzania ruchem. Na zewnątrz budynku znajduje się  

26-metrowy odcinek toru z rozjazdem zwyczajnym, którego zwrotnica przekładana jest  

za pomocą napędu mechanicznego pędniowego (rys. 1). Na torze znajduje się również druga 

zwrotnica skierowana w kierunku przeciwnym do poprzedniej, która przestawiana jest  

za pomocą zwrotnika. Wzdłuż toru umieszczone są różnego rodzaju wskaźniki oraz 

sygnalizatory kształtowe i świetlne stosowane na niemieckich kolejach. Wszystkie 

wspomniane elementy sterowane są z urządzeń umieszczonych w budynku w pobliżu 

stanowiska. 

Jak można zauważyć z powyższych opisów, zakres działania tego typu stanowisk różni 

się znacząco, zarówno pod względem prezentowanych zagadnień jak i dostępnych 

technologii. Zawierają one rozwiązania z różnych etapów rozwoju kolei, od najstarszych 

urządzeń mechanicznych po nowoczesne rozwiązania komputerowe. Posiadają one jednak 

pewną wspólną cechę – pozwalają w skuteczny i atrakcyjny sposób przedstawić 

zainteresowanym rzeczywiste rozwiązania stosowane w kolejnictwie w ich naturalnym 

środowisku działania (w obrębie toru). Dostrzegając korzyści płynące z takiej formy 

nauczania, warto rozważyć zastosowanie takiego rozwiązania dla potrzeb WT PW. 

3. ZARYS BUDOWY NOWEGO STANOWISKA  

Decydując się na inwestycję o tak znaczącej skali należy przyjąć założenie,  

że zewnętrzne stanowisko badawcze będzie zawierało w swoim obrębie największą 

możliwą liczbę elementów dydaktycznych. Odpowiednia konfiguracja stanowiska powinna 

opierać się na wnikliwym zaplanowaniu i dostosowaniu jego struktury do bieżących  

i przyszłych potrzeb dydaktycznych WT PW. Ze względu na różnego rodzaju ograniczenia, 

głównie terenowe, przedstawione zostaną dwa warianty stanowisk opartych na układzie 

torowym. W wariancie pierwszym opisana zostanie konstrukcja zawierająca maksymalną 

ilość elementów dydaktycznych, w której nie będą uwzględnianie żadne ograniczenia.  

W dalszej kolejności, zostanie przedstawiony wariant drugi, czyli najmniejsza wersja 

stanowiska spełniająca podstawowe oczekiwania funkcjonalne z punktu widzenia 

dydaktycznego. Wymienione zostaną również kryteria wyboru konfiguracji i lokalizacji oraz 

czynniki i ograniczenia (terenowe, techniczne, ekonomiczne), które w bezpośredni sposób 

będą miały wpływ na końcowy kształt inwestycji. Określenie ostatecznej postaci stanowiska 
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wymagać będzie podjęcia wnikliwej analizy tychże czynników oraz wykonania studium 

wykonalności wybranego wariantu. 

Na obecnym etapie planowania przedstawione zostaną założenia funkcjonalne 

poszczególnych elementów stanowiska w wariancie pierwszym i drugim.  

3.1. Wariant pierwszy – stanowisko w wersji maksymalnej 

Stanowisko składać się będzie z układu torowego składającego się z trzech odcinków 

toru kolejowego połączonych rozjazdem zwyczajnym (przykład, na rys. 3). Taki układ 

umożliwia poznanie budowy toru oraz rozjazdu i może zostać wykorzystany w ramach zajęć 

prowadzonych dla studentów wszystkich wymienionych wcześniej specjalności (LiTTK, SRK, 

TT). 

 

Rys. 3. Proponowany plan schematyczny stanowiska laboratoryjnego.  

Źródło: opracowanie własne. 

Poniżej przedstawiona zostanie konfiguracja stanowiska w wariancie pierwszym. 

Nawierzchnia kolejowa wykonana przy użyciu: 

• różnych odmian szyn (S42, S49, S60), 

• różnych rodzajów podkładów (drewniane, betonowe, strunobetonowe, stalowe  

(Y-kształtne i proste), nawierzchnia bezpodsypkowa), 

• różnych rodzajów przytwierdzeń (sztywne, sprężyste, pośrednie), 

• różnych gatunków podsypki o różnym uziarnieniu. 

Taka konfiguracja pozwoli, w ramach prowadzonych zajęć, na omawianie różnych 

rozwiązań oraz realizację ćwiczeń związanych z montażem i demontażem wybranych 

rodzajów mocowań. 

Zwrotnica przestawiana napędem elektrycznym lub hydraulicznym zostanie 

dodatkowo wyposażona w lokalnik oraz oświetloną latarnię zwrotnicową na zwrotniku. 

Tor wyposażony zostanie w różne urządzenia kontroli niezajętości: 
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• Odcinek izolowany, 

• Sekcja licznika osi, 

• Elektroniczny obwód nakładany (EON), 

• Obwód bezzłączowy np. SOT. 

Różne odmiany urządzeń oddziaływania taboru na urządzenia srk: 

• Szynę izolowaną wyposażoną w przycisk typu „Neptun”, 

• Przyciski szynowe wykorzystywane w samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, 

• Pętle indukcyjne stosowane w samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. 

Do toru zostaną dodatkowo przymocowane inne urządzenia np.: 

• Balisy – przełączalna oraz nieprzełączalna,  

• Pętle systemu ograniczania prędkości (SOP) - stosowane w metrze, 

• Elektromagnesy SHP różnych producentów, 

• Torowe podzespoły systemów detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat), 

• Elementy hamulców torowych: 

o Hamulce szczękowe, 

o Hamulce punktowe w różnych odmianach: sterowanej pneumatycznie, 

elektrycznie oraz nie sterowanej, 

• Wykolejnica, 

• Kozły oporowe w różnych odmianach oraz inne elementy zapobiegające 

zbiegnięciu taboru, 

W torze zostanie również zainstalowany przejazd kategorii A wyposażony w rogatki  

i sygnalizatory drogowe lub system samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. 

Wzdłuż odcinka toru urządzony zostanie fragment peronu, którego krawędź  

i nawierzchnia zostaną wykonane odcinkami na różne sposoby. Na peronie umieszczone 

będą urządzenia informacji podróżnych, tj.: 

• Megafony, 

• Wyświetlacze, 
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• System detekcji upadku do toru (DOT) oraz system wykrywający zbliżenie 

pasażera do krawędzi peronu – współpracujący z systemem nagłośnienia 

(megafonami). 

W obrębie toru zostaną zlokalizowane: 

• Punkty rozdzielcze: garnki, szafy torowe i kontenery zawierające elementy 

niezbędne do funkcjonowania urządzeń przytwierdzonych do toru, 

• Sygnalizatory kształtowe i świetlne, np.: 

o Semafor świetlny na bramce sygnałowej, 

o Tarcze manewrową świetlną karzełkową, 

o Tarczę manewrową kształtową z napędem ręcznym umieszczonym  

na maszcie i zamkiem kluczowym, 

o Semafor kształtowy dwuramienny połączony z trójstawną tarczą 

ostrzegawczą, wyposażone w styki ramion i dysku oraz sprzęgła, 

• Zewnętrzne naprężacze pędni, 

• Urządzenia ochrony zwierząt (UOZ), 

• Słupy trakcyjne z fragmentem górnej sieci jezdnej – sieć mogłaby zawierać 

różne urządzenia z nią związane: izolatory sekcyjne, elementy sterownicze itp., 

• Kamery telewizji przemysłowej przeznaczone do obserwacji sytuacji  

na przejeździe lub stwierdzania końca pociągu. 

W pobliżu toru zlokalizowany zostanie budynek nastawni albo kontener w których 

umieszczone zostaną: 

• Elementy sterownicze i sygnalizacyjne wyżej wymienionych elementów  

i systemów, które wymagają sterowania i kontroli: 

o Pulpit nastawczy do sterowania napędami, rogatkami i sygnalizatorami,  

o Inne pulpity sterownicze np. do urządzeń elektrycznego ogrzewania 

rozjazdów (EOR), 

o Monitory kamer (na przejeździe i peronie), 

o Nastawnica mechaniczna z aparatem blokowym, 

• Zamki trzpieniowe, spony iglicowe i sponozamki z tablicą kluczową oraz szafką 

wyposażoną w narzędzia umożliwiające ich montaż do zwrotnicy, 
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• Balisy przenośne wraz z elementami mocowania do torów i narzędziami 

umożliwiającymi ich montaż. 

Po torze poruszał się będzie pojazd szynowy, oddziałujący na poszczególne elementy 

stanowiska. Można rozważyć pozyskanie drezyny lub wózka akumulatorowego 

sterowanych radiowo, bądź lekkiej lokomotywy manewrowej. Ponadto pojazd zostanie 

wyposażony w urządzenia pokładowe systemów oddziaływania tor-pojazd takich jak  

np. SHP czy ETCS.  

 

3.2. Wariant drugi – stanowisko w wersji minimalnej 

Jeżeli przedstawiona wcześniej wersja maksymalna nie będzie mogła zostać 

zrealizowana ze względów technicznych, terenowych lub finansowych, należy dążyć  

do opracowania wersji mniej rozbudowanej, która będzie w stanie zaspokoić najważniejsze 

potrzeby dydaktyczne WT. 

Jednym z możliwych rozwiązań jest przystosowanie toru do prześwitu kolejki 

wąskotorowej. Taki rozstaw szyn pozwoli znacząco zminimalizować wymiary torowiska lub 

też pozwoli na zróżnicowanie układu torowego. Wadą tego rozwiązania jest mniejsza 

dostępność elementów infrastruktury kolei wąskotorowej, która nie jest tak liczna  

i rozwijana jak kolej o prześwicie normalnym. Kolejnym mankamentem jest konieczność 

dostosowywania mocowań urządzeń srk (produkowanych z reguły na potrzeby kolei 

normalnotorowej) do nawierzchni wąskotorowej, co mogłoby się wiązać z dodatkowymi 

kosztami. Z racji wymienionych przyczyn takie rozwiązanie jest ostatecznością i byłoby 

uzasadnione tylko w przypadku bardzo ograniczonego miejsca pod zabudowę. Mając  

na uwadze, że w ramach zajęć prowadzone są głównie tematy związane z koleją  

o normalnym prześwicie szyn, wskazane jest aby nawierzchnia toru również odpowiadała jej 

standardom. 

Elementem, który ma największy wpływ na kształt układu torowego jest rozjazd. Jego 

obecność bezpośrednio wpływa na wymiary działki, na których ma zostać umieszczone 

stanowisko. Większość stosowanych w Polsce normalnotorowych rozjazdów posiada 

kilkadziesiąt metrów długości, a jeżeli chodzi o szerokość, obecność rozjazdu dwukrotnie 

zwiększa ilość potrzebnego miejsca pod zabudowę układu torowego jednak, zgodnie  

ze wstępnymi założeniami, rozjazd powinien wchodzić w skład stanowiska. Należy zatem 

rozważyć czy istnieją sposoby pozwalające na zredukowanie zajmowanego przez niego 

miejsca. Możliwym rozwiązaniem, tak jak to miało miejsce na Politechnice Śląskiej, jest jego 
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skrócenie poprzez ucięcie go w określonym miejscu. Najistotniejszą częścią rozjazdu  

z punktu widzenia wykorzystania w dydaktyce (i nie tylko) jest zwrotnica. Innym sposobem 

pozwalającym na zmniejszenie miejsca zajmowanego przez rozjazd jest dobranie takich jego 

parametrów, by posiadał on jak najmniejszą długość. Po dokonaniu analizy istniejących 

rozjazdów zwyczajnych uznano, że najbardziej odpowiednim typem jest rozjazd zwyczajny 

 o skosie 1:9 oraz promieniu 190 m (najkrótszy zespół iglicowy o długości około 10 m).  

W przypadku wcześniej wspomnianej potrzeby cięcia jego zastosowanie pozwoliłoby 

zaoszczędzić największą ilość miejsca. 

Kolejnym z możliwych rozwiązań branych pod uwagę jest fragmentacja toru. 

Stanowisko mogłoby się składać z kilku równolegle ułożonych względem siebie odcinków 

toru o długości kilku metrów. Sam rozjazd również mógłby zostać podzielony na 3 części  

z których każda odpowiadałaby zespołom: iglicowemu, szyn łączących i krzyżownicy. Takie 

rozwiązanie pozwala również powielić część iglicową, co umożliwiłoby ukazanie różnych 

rodzajów zamknięć nastawczych oraz iglic, a także zamontowanie kilku odmian napędów 

zwrotnicowych przy każdej z nich. W ten sposób można zaprezentować ich zróżnicowanie 

pod względem budowy oraz sposobu działania. 

Taka struktura pozwala również na bardziej elastyczny dobór konfiguracji toru. Każdy 

odcinek mógłby np. reprezentować oddzielną klasę nawierzchni kolejowej (każda 

zawierająca różne rodzaje przytwierdzeń i podkładów) o różnej grubości warstwy podsypki 

(rys. 4). Dodatkowo tor mógłby zostać uzupełniony o pojedyncze elementy infrastruktury 

które można by umieścić w jego pobliżu tj. fragmenty różnych rodzajów szyn, podkładów, 

podkładek żebrowych, bądź elementy zawierających różne celowo wprowadzone 

uszkodzenia lub defekty umożliwiające dokonywanie pomiarów diagnostycznych. 

Istotną wadą takiego rozwiązania jest fakt, że taki układ torów nie pozwala  

na poruszanie się po nim jakiegokolwiek pojazdu. Jednak jego jazdę oraz oddziaływanie  

na pojedyncze elementy, można odzwierciedlić za pomocą wielu innych narzędzi, np. przy 

pomocy samego zestawu kołowego lub innego symulatora, który umożliwiałyby 

odtwarzanie poszczególnych procesów zachodzących podczas przejazdu taboru. Takie 

rozwiązanie pozwoliłoby również odtworzyć niektóre zjawiska zachodzące podczas 

eksploatacji urządzeń (np. różnego rodzaju usterki). 



 

 

Str. 195 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

 

Rys. 4. Przykładowe rozmieszczenie elementów toru pofragmentowanego. 

Źródło: opracowanie własne. 

Mając na uwadze, że tor ma spełniać funkcje przede wszystkim dydaktyczne, istotne 

jest, aby ukazywał on studentom rozwiązania, z którymi nie mają możliwości zapoznać  

w ramach prowadzonych zajęć z przyczyn takich jak np. brak takich stanowisk w istniejących 

laboratoriach lub konieczność przedstawiania logiki działania danego elementu na torze 

kolejowym. Dotyczy to przede wszystkim elementów infrastruktury, gdyż baza 

laboratoryjna WT PW jest dosyć dobrze wyposażona w urządzenia telekomunikacji, 

kierowania i sterowania ruchem kolejowym, a zatem liczba nowych elementów w tym 

zakresie staje się zawężona. Po konsultacjach, przeprowadzonych w ramach zbierania 

materiału do pracy dyplomowej, z pracownikami zakładów WT PW, które mogłyby być 

zaangażowane w ten projekt, zostały wyszczególnione m.in. następujące elementy: 

punktowe hamulce torowe, urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat), napęd 

umieszczony w podrozjazdnicach, urządzenia ochrony zwierząt (UOZ), oraz inne, 

nieznajdujące się jeszcze w istniejących laboratoriach. 

4. KRYTERIA DOBORU KONFIGURACJI STANOWISKA 

Dobranie odpowiedniej konfiguracji stanowiska tak, aby w jak najlepszy sposób 

wykonywało powierzone mu funkcje, jest zagadnieniem skomplikowanym. W pierwszej 

kolejności należałoby rozpatrzeć jakie elementy mogłyby znajdować w torze. Problemem 

jest ustalenie, które z nich mają pierwszeństwo w stosunku do pozostałych. Ich wybór 

zostanie poparty metodami o wymiarze naukowym. Autorom właściwa w tym przypadku 

wydaje się tzw. metoda rangowania, która polega na zakwalifikowaniu różnego typu 

obiektów na skali liczb naturalnych według wartości ich rang – od najbardziej istotnego  

do najmniej (lub odwrotnie). Pozwala ona porównywać znaczenia różnych elementów toru  

z punktu widzenia określonych kryteriów. Poniżej w formie grafu (rys. 5) zostaną 

przedstawione najważniejsze kryteria, w oparciu o które dobierane będą składowe części 

stanowiska. 
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Rys. 5. Czynniki wpływające na dobór konfiguracji. 

Metoda ta ma taką zaletę, że jest mało skomplikowana i nie zajmuje zbyt dużo czasu, 

jednak aby odpowiednio zinterpretować dobrane kryteria należy posiadać wiedzę z obszaru 

działalności z którego dane zostały pozyskane. [3] Aby rozwiązać ten problem, zostanie 

wykorzystana metoda ekspercka. Polega ona na wykonaniu badania ankietowego  

z pytaniami związanymi z analizowanym zagadnieniem. Badaniu podlegać będzie pewna 

liczba osób dobrana spośród kadry naukowej WT PW, a celem ankiety w tym przypadku 

będzie określenie istotności elementów, które mogłyby zastać zastosowane na stanowisku. 

Następnie wyniki zostaną opracowane za pomocą metod statystycznych (np. średniej 

arytmetycznej) i przedstawione w postaci listy rankingowej wspomnianych elementów,  

co znacznie ułatwi dobór konfiguracji w przypadku ograniczonego miejsca pod zabudowę 

stanowiska. 

5. KRYTERIA DOBORU LOKALIZACJI. 

Znając konfigurację wytypowanego wariantu należy rozważyć wybór lokalizacji 

obiektu, od której w bezpośredni sposób będzie zależała końcowa struktura oraz kształt 

całego stanowiska. Metodą ułatwiającą podjęcie decyzji, którą autorzy proponują w tym 

zakresie, jest analiza wielokryterialna wariantów realizowana metodą oceny ważonej. 

Polega ona na określeniu pewnej liczby kryteriów wyboru wariantów uwzględniając wagi 

danych kryteriów, a następnie na ocenie użyteczności każdego z proponowanych 

wariantów, w oparciu o wyznaczone kryteria. Jest to metoda powszechnie stosowana  

do rozwiązywania problemów związanych z wyborem lokalizacji, dlatego też w dalszej 

części artykułu przedstawione zostaną główne kryteria, w oparciu o które zostanie 

przeprowadzona analiza. 
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Dobór lokalizacji będzie przeprowadzony w oparciu kryteria przedstawione na rys. 6  

i omówione poniżej. 

 

Rys. 6 Kryteria decyjące o lokalizacji stanowiska. 

Kryterium funkcjonalne. Z punktu widzenia funkcjonalnego, najważniejszym 

czynnikiem jest bliskość Wydziału. Determinuje on czas potrzebny na dotarcie  

do stanowiska studentom i personelowi. Stanowisko powinno mieć dostęp do pomieszczeń 

służących do przechowywania narzędzi i materiałów potrzebnych do prac 

konserwacyjnych, części zamiennych, urządzeń pomiarowych, itp. Ważnym czynnikiem 

świadczącym o atrakcyjności stanowiska, zarówno dla osób biorących udział w zajęciach 

dydaktycznych jak i osób postronnych jest jego wyeksponowanie. Dobre wyeksponowanie 

stanowiska na tle Wydziału może wzbudzać zainteresowanie i zachęcać firmy oraz 

ewentualnych sponsorów do nawiązywania współpracy. 

Kryterium przestrzenne. Działka powinna mieć jak największą powierzchnię 

(pamiętając o zachowaniu odpowiednich proporcji). Ważne jest, aby teren miał jak 

najbardziej wydłużony kształt ze względu na wcześniej wspomnianą formę układu 

torowego. Działka będzie w najlepszy sposób spełniać to kryterium jeśli jej wymiary 

pozwolą zastosowanie opisanego wcześniej wariantu pierwszego konfiguracji. 

Kryterium techniczne. Jest to kryterium odnoszące się głównie do przeszkód 

mogących się pojawić podczas prac budowlanych. Stanowisko powinno posiadać 

odpowiedni dostęp do dróg transportowych. Na terenie działki nie powinno być przeszkód 

technicznych i naturalnych (np. słupy energetyczne, drzewa, fundamenty, kolektory 

instalacji sanitarnych itp.). Z drugiej strony dostęp do podstawowych mediów, tj. drogi 
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dojazdowej i energii elektrycznej, jest podstawowym czynnikiem wpływającym  

na utrzymanie funkcjonalności stanowiska. Aparatura elektryczna oraz oświetlenie będące 

jego częścią muszą być zasilane energią elektryczną o odpowiedniej mocy. 

Kryterium bezpieczeństwa i ergonomii. Stanowisko powinno stwarzać jak 

najmniejsze zagrożenie dla otoczenia. Biorąc pod uwagę, że jego części mają stanowić 

różnego typu urządzenia elektryczne oraz elementy ruchome takie jak zwrotnica, 

opuszczane rogatki czy też przemieszczająca się drezyna, stanowisko nie powinno 

znajdować się w miejscu, do którego przypadkowe osoby miałyby bezpośredni dostęp. 

Czynnik ten wskazuje, że dla zminimalizowania ryzyka, stanowisko powinno być w całości 

ogrodzone i oznakowane odpowiednimi znakami ostrzegawczymi. Z punktu widzenia 

ergonomiczności pierwszym istotnym czynnikiem jest hałas – zarówno otoczenia jak  

i wytwarzany przez elementy stanowiska. Mając na uwadze, że stanowisko mogłoby się 

znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie wydziału, emitowany przez nie hałas (np. przez 

UOZ) mógłby zakłócać prowadzone na nim zajęcia. Hałas z otoczenia (ruch drogowy, 

odgłosy miasta) mógłby z kolei zakłócać zajęcia prowadzone przy samym stanowisku. 

Drugim ważnym aspektem jest oświetlenie. Teren powinien znaleźć się w miejscu dobrze 

oświetlonym (szczególnie podczas odbywania zajęć w semestrze zimowym). W zakresie 

metod oświetlenia można rozważyć współpracę z Zakładem Systemów Informatycznych  

i Mechatronicznych w Transporcie (SIMT) WT PW. 

Kryterium ekonomiczne. Podczas wybierania miejsca pod zabudowę może się okazać, 

iż pozyskanie terenu, na którym miałby znajdować się tor, może stanowić jeden  

z największych kosztów całej inwestycji. Autorzy rozważają wchodzą następujące 

możliwości: 

• Wykupienie działki, 

• Wydzierżawienie działki, 

• Wydzierżawienie nieużywanej bocznicy kolejowej, 

• Pozyskanie działki na terenie politechniki. 

Ostatnia opcja wydaje się najkorzystniejsza. Należy jednak pamiętać, że takie 

rozwiązanie niesie za sobą szereg skomplikowanych procedur formalnych. Terenem 

należącym do PW może być zainteresowanych wiele jednostek organizacyjnych PW. 

Możliwość pozyskania działki będzie zależeć przede wszystkim od polityki prowadzonej 

przez PW oraz jej poszczególne wydziały.  
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6. PROPONOWANE MIEJSCA LOKALIZACJI 

Zgodnie ze wcześniejszymi założeniami, teren pod budowę stanowiska powinien 

znajdować się na jednej z działek należących do PW. Dlatego w artykule rozpatrzone 

zostaną wyłącznie grunty będące własnością uczelni. Na podstawie wyżej opisanych 

kryteriów wyszczególniono 4 warianty lokalizacji, które spełniają te wymagania. Dwie 

pierwsze propozycje położone są w bezpośrednim sąsiedztwie WT PW, mieszczącego się  

w obrębie głównego kampusu Politechniki, natomiast dwie pozostałe znajdują się  

na terenach południowych w okolicach ulicy Narbutta. 

Grunty przyległe do WT PW najlepiej spełniają funkcjonalne kryteria doboru 

lokalizacji z pośród wszystkich wariantów. Ma to wpływ na sprawne działanie laboratorium, 

ponieważ zajęcia byłyby prowadzone na miejscu, i w związku z tym podstawowe warunki  

tj. bliskość i dostępność zaplecza technicznego i sanitarnego zostałyby spełnione. Poniżej 

zaprezentowano możliwe warianty lokalizacji w sąsiedztwie WT PW rozpatrując pozostałe 

kryteria. 

Wariant I. Teren znajduje się po lewej stronie od głownego wejścia do gmachu Nowej 

Kreślarni. Wymiary działki wynoszą ok. 50 m x ok. 15 m, co daje łączną powierzchnię  

750 m2. 

 

Rys. 7. Proponowana lokalizacja przed Wydziałem Transportu. Źródło: fot. M. Wójcik, 

opracowanie na podstawie materiałów Biura Geodezji i Kartografii. 

Takie wymiary działki zapewniają korzystne warunki przestrzenne, i dają możliwość 

ulokowania maksymalnej wersji stanowiska zawierającego odcinek prosty wraz z całym 

rozjazdem oraz kilku krótszych odcinków toru umieszczonych równolegle (rys. 7). Drugą 

ważną zaletą tej lokalizacji jest sąsiedzwtwo ulicy, co zapewnia łatwy dostęp do placu 

budowy oraz sprawia, że po wybudowaniu stanowisko byłoby dobrze wyeksponowane  

na tle Wydziału. Teren posiada jednak szereg przeszkód głównie natury technicznej. Pod 
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powierzchnią działki przebiegają liczne instalacje sieci uzbrojenia terenu tj. kanalizacyjne, 

gazowe, energetyczne, 3 rury ciepłownicze oraz wodociągowe zaopatrujące budynek  

w biężącą wodę. Na potencjalym miejscu budowy toru znajduje się studzienka 

wodomierzowa (właz widoczny na zdjęciu) wkopana na głębość 3 m, jej usunięcie wiązałoby 

się z koniecznością przeniesienia całej komory. Kłopoty mogą sprawiać też stare drzewa 

znajdujące się na terenie działki. Ich usunięcie może być uwarunkowane uzyskaniem 

odpowiednich pozwoleń. Ostatnią niedogodnością jest czynnik, który z pozoru mógby się 

wydawać zaletą - mała odległość toru od okien auli wykładowych może mieć negatywny 

wpływ na zajęcia przeprowadzane wewnątrz. 

Wariant II. Teren znajduję się za budynkiem gmachu WT PW tuż przy nowo 

wybudowanym skrzydle (rys. 8). Wymiary działki wynoszą ok. 33m x 8 m (łączna 

powierzchnia: 264 m2). 

 

Rys. 8. Proponowana lokalizacja za gmachem Nowej Kreślarni. Źródło: fot. M. Wójcik, 

opracowanie na podstawie materiałów Biura Geodezji i Kartografii. 

Bardzo atrakcyjne położenie tej działki sprawia, że jest on jednym z wariantów, który 

ma największe szanse realizacji, jednak jej małe wymiary ograniczają długość toru  

do minimum. Tor musiałby się składać jedynie z krótkiego odcinka prostego wraz z samą 

zwrotnicą. Należy jednak wspomnieć, iż w pobliżu znajduje się niezabudowany obszar  

o dużej powierzchni (widoczny na mapie) który można wykorzystać do umieszczenia 

pozostałych elementów. Ten teren, w przeciwieństwie do poprzedniego, posiada bardzo 

dogodne warunki do prowadzenia prac ziemnych ze względu na małą ilości instalacji 

podziemnych. Znajdująca się obok ulica Wierzbickiego ułatwia dostęp do placu budowy. 

Wzdłuż działki przebiegają dwie linie elektroenergetyczne umożliwiające zasilanie obiektu 

w energię elektryczną. Jedynym poważnym ograniczeniem może okazać się drzewo  

ze statusem pomnika przyrody, co może się wiązać z koniecznością dodatkowego skrócenia 

toru. Kolejnym mankamentem tej lokalizacji są występujące po obu stronach chodniki 
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dostępowe do Wydziału. Usytuowanie stanowiska w tym miejscu mogłoby się wiązać  

z potrzebą zamykania jednego z nich w czasie realizacji zajęć dydaktycznych. 

Bardzo ważnym czynnikiem mogącym w istotny sposób ograniczyć umieszczenie 

układu torowego w pobliżu Wydziału jest fakt, iż cały teren leżący w kampusie należącym 

do Politechniki Warszawskiej objęty jest ochroną konserwatorską. Z uwagi na stały 

charakter konstrukcji wszelkie prace ziemno-budowlane należy uzgodnić z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, co może skutkować skomplikowanymi formalnościami 

urzędowymi. 

W wypadku, jeżeli budowa stanowiska na terenach przyległych do WT PW okazała by 

się niemożliwa lub nieopłacalna, należy rozpatrzyć możliwość pozyskania na ten cel działek 

znajdujących się na terenie południowym PW. Znajdują się tam rozległe, niewykorzystane 

do tej pory place, które doskonale się nadają realizację całego projektu. Tereny te nie  

są objęte ochroną konserwatorską, co ułatwia realizację inwestycji budowlanej. Minusem 

tej lokalizacji może się wydawać znaczna odległość dzieląca ją od gmachu WT PW, jednak 

dobre połączenie komunikacją miejską kompensuję tę wadę. Średni czas potrzebny  

na dotarcie komunikacją miejską wynosi ok. 15/20 minut. Innym mankamentem takiego 

rozwiązania może być fakt, że wydziały mieszczące się w pobliżu nie są związane  

z kierunkami kolejowymi i w związku z tym ich władze mogą nie wykazywać 

zainteresowania powstaniem obiektu i jego zaplecza. 

Wariant III. Teren znajduje się za gmachem Starym Technologicznym należącym  

do Wydziału Inżynierii Produkcji. Wymiary działki wynoszą ok. 40 m x ok. 12 m (łączna 

powierzchnia 480 m2). 

Wymiary działki pozwalają na umieszczenie jednego odcinka zawierającego rozjazd  

w całości oraz drugiego prostego o mniejszej długości, biegnącego wzdłuż poprzedniego 

(bez możliwości stworzenia połączenia). Innym możliwym rozwiązaniem jest tor 

pofragmentowany na mniejsze odcinki umieszczone prostopadle do dłuższego boku. 

Działka sąsiaduje z ul. Wołoską, jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. 

Dzięki temu stanowisko będzie dobrze widoczne dla wszystkich uczestników ruchu 

zarówno dla pieszych i kierowców jak i osób przemieszczających się komunikacją miejską. 

Teren cechują bardzo korzystne warunki techniczne. Zgodnie z przedstawioną mapą (rys. 9) 

nie występuje na nim przeszkody naziemne ani podziemne. Miejsce jest odizolowane  

od innych jednostek dydaktycznych przez co stanowisko nie zakłócałoby żadnych zajęć 

prowadzonych w pobliskich budynkach. Dla celów zaplecza techniczno-sanitarnego można 

rozważyć pozyskanie kontenera lub wynajęcie pomieszczeń znajdujących się nieopodal  
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w gmachu starym technologicznym ewentualnie na wydziale samochodów i maszyn 

roboczych. 

 

Rys. 9. Możliwa lokalizacja na działce przy ulicy Narbutta. Źródło: fot. M. Wójcik, 

opracowanie na podstawie materiałów Biura Geodezji i Kartografii. 

 

Wariant IV. Teren znajduje się w sąsiedztwie wydziałów Mechatroniki oraz Inżynierii 

produkcji. Wymiary działki wynoszą ok. 75 m x ok. 11,5 m (łączna powierzchnia 860 m2).  

 

Rys. 10. Proponana działka przy wydziale Mechatroniki. Źródło: fot. M. Wójcik, 

opracowanie na podstawie materiałów Biura Geodezji i Kartografii. 

Pod względem przestrzenym jest to wariant, który w najlepszy sposób spełnia 

stawiane oczekiwania. Duża powierzchnia działki daje szerokie możliwości przy 

projektowaniu układu torowego. Dzięki temu można rozważyć umieszczenie dwóch 

równolegle biegnących odcinków toru zawierających między sobą połączenie pojedyncze 

lub nawet podwójne, odzwiercidlające budowę linii dwutorowej. Kolejnym atutem jest 

bardzo dobra dostępność dróg transortowych. Stanowisko znajduje się w sąsiedztwie 

parkingu przeznaczonego dla pracowników pobliskich wydziałow. Dostęp do zaplecza 

technicznego i sanitarnego byłby w tym przypadku korzystniejszy od poprzedniego 

wariantu gdyż w sąsiadującym Gmachu Nowym Technologicznym mieści się jeden  
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z zakładów Wydziału Transportu, przez co prostsze wydaje się być zorganizowanie 

odpowiednich pomieszczeń zaplecza. Do wad tej lokalizacji można zaliczyć występowanie 

uzbrojenia kanalizacyjnego oraz energetycznego. 

Z powyższych opisów wynika, że każda lokalizacja posiada swoje dobre i złe strony. 

Wszyskie opisane w artykule lokalizacje zostaną poddane wcześniej wspomnianej 

analizie wielokryterialnej. Znając dokłądną lokalizację będzie można przystąpić  

do wykonywania konkretnych projektów.  

7. PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono wstępne koncepcje i warianty zbudowania zewnętrznego 

stanowiska badawczego inżynierii ruchu kolejowego na terenach należących do Politechniki 

Warszawskiej. Stanowisko byłoby wykorzystywane do celów dydaktyczno-badawczych  

na kierunkach związanych z transportem kolejowym na Wydziale Transportu Politechniki 

Warszawskiej. W treści artykułu omówiono dotychczasową bazę laboratoryjną Wydziału, 

pokazano przykłady podobnych instalacji na innych uczelniach, zaprezentowano warianty 

konfiguracji , oraz wskazano ewentualne lokalizację pod budowę nowego stanowiska. 

Inicjatywa budowy takiego stanowiska wywodzi się z tematu pracy inżynierskiej, nad którą 

aktualnie pracuje współtwórca tego artykułu [8]. Przyjęte kryteria zakładają konieczny 

kompromis między potrzebami dydaktycznymi uczelni a techniczno-praktycznymi 

aspektami jego realizacji. 

 Szybki rozwój systemów sterowania ruchem kolejowym wymaga stałego kształcenia 

nowych kadr, opartego na nowoczesnej bazie dydaktycznej. Posiadanie przez uczelnię 

nowego laboratorium i stanowiska badawczego jest wręcz nieodzownym elementem  

w procesie kształtowania zarówno wiedzy teoretycznej jak i w osiąganiu umiejętności 

praktycznych. Utworzenie stanowiska zewnętrznego, opartego na prawdziwych 

urządzeniach pracujących na rzeczywistym torze kolejowym, może trwać długo. Zdaniem 

autorów warto jednak dążyć do stworzenia podstaw takiego obiektu, a następnie stopniowo 

wdrażać kolejne elementy jego wyposażenia dydaktyczno-badawczego. 

 Opracowywanie szczegółowej dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie budowy 

stanowiska, a także projektowanie i wdrażanie do użytku poszczególnych obiektów 

laboratoryjnych związanych ze stanowiskiem może być tematem kolejnych prac 

dyplomowych i inżynierskich. Zainteresowanie projektem innych jednostek uczelni jak  

np. Zakład Dróg Szynowych na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz Zakład Trakcji 
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Elektrycznej na Wydziale Elektrycznym lub też innych jednostek pozawydziałowych 

mogłoby doprowadzić do przyspieszenia realizacji całego przedsięwzięcia. 
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PRZEWÓZ TOWARÓW DETERMINANTĄ ROZWOJU KOLEI 

Marcin Grupiński 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

Dyskutując o przyszłości transportu kolejowego w Polsce poświęcamy bardzo 

niewiele uwagi przewozom towarowym traktując je zdecydowanie zbyt powierzchownie, 

zwłaszcza że ich rozwój zdaje się być przecież niezwykle istotny dla rozwoju krajowej, ale 

również międzynarodowej gospodarki. Analizując szczegółowo położenie geopolityczne 

kraju trudno nie odnieść wrażenia, że dla państw opierających swoją gospodarkę  

na imporcie lub eksporcie towarów stanowimy jeden ze strategicznych węzłów 

transportowych. Transport towarów powinien przede wszystkim stanowić podstawę dla 

finansowania infrastruktury kolejowej na obszarze całego kraju, również tam gdzie 

prowadzony jest głównie ruch pasażerski. 

Rozwój przewozów towarowych pomaga rewolucjonizować transport, przynosząc nie 

tylko zysk ekonomiczny dla wszystkich przedsiębiorców, w tym eksporterów oraz 

importerów. To możliwe, aby system transportu kolejowego opartego o przewozów 

towarów pozwolił w dalekiej perspektywie na maksymalne odciążenie transportu 

drogowego. Należy również pamiętać, że potencjalny wzrost przewozów towarowych  

ma również pośredni wpływ na polepszenie sytuacji ekonomicznej regionu, jak również 

umożliwia powstawanie nowych miejsc pracy w branży transportowej i logistycznej. 

Opisane na obszarze Polski międzynarodowe korytarze transportowe, uwzględniające 

w roli przewodniej transport kolejowy dzielą Polskę na mniej więcej równe części,  

co teoretycznie powinno przekładać się na łatwiejszą organizację przewozów. W praktyce 

jednak kiepski stan infrastruktury technicznej na niektórych odcinkach linii kolejowych 

znajdujących się w zakresie oddziaływania korytarzy uniemożliwia potencjalnym 

przewoźnikom swobodne planowanie transportu przy wykorzystaniu środków transportu 

kolejowego, co w efekcie przyczynia się do przeniesienia znacznego wolumenu towarów  

na ograniczony przepustowością transport drogowy. 

Nierozsądna polityka transportowa realizowana przez rządy w pierwszej dekadzie 

trzeciego tysiąclecia oraz wynikające z niej zaniechanie inwestycji w infrastrukturę kolejową 

na rzecz rozbudowy sieci dróg kołowych poskutkowało, wraz z postępem liberalizacji 

transportu drogowego, zdecydowanym przejęciem udziałów w rynku przewozów 

towarowych przez przewoźników drogowych. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez 
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Generalny Urząd Statystyczny, w przeciągu pierwszej dekady XXI wieku udział transportu 

kolejowego w przewozie towarów spadł z ponad 33% do zaledwie 16%. Co warte 

odnotowania, przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej kolej utrzymywała delikatną 

falę wzrostową w przewozie towarów względem transportu drogowego, jednakże 

zaniedbania infrastrukturalne i suprastrukturalne, bariery prawne, wstąpienie do strefy 

Schengen oraz komercjalizacja transportu drogowego, do której zobowiązała nas unijna 

dyrektywa, stanowiły główne czynniki rezygnacji przedsiębiorców z usług kolei. 

Wyraźna stagnacja w przewozach kolejowych przyczyniła się niestety do likwidacji 

oraz zamknięcia ponad 4 tysięcy kilometrów linii kolejowych, przy odrzuceniu przez 

krajowego zarządcę infrastruktury możliwości przekazania lub odsprzedania infrastruktury 

zewnętrznemu podmiotowi zajmującemu się realizacją połączeń kolejowych na terenie 

Polski. Ponad 20 stacji rozrządowych zdegradowano do rangi stacji manewrowych 

znaczenia sieciowego ze względu na niewielki stopień ich wykorzystania, natomiast niemal 

całkowicie zrównano z ziemią stację rozrządową Katowice Muchowiec, która przez 

niespełna połowę XX wieku wraz ze stacjami Jaworzno Szczakowa oraz Tarnowskie Góry 

regulowały ruch pociągów towarowych na obszarze konurbacji katowickiej. 

Obserwując uważnie rynek kolejowy można dostrzec, że wraz z modernizacją linii 

kolejowych oraz rozwojem transportu intermodalnego, wzrasta wielkość przewozów 

towarowych w transporcie kolejowym, choć jest on nieznaczny względem ogólnej masy 

przewożonych ładunków. W oparciu o publikację Generalnego Urzędu Statystycznego  

z maja 2016 roku, w 2015 różnica w masie przewożonych towarów, pomiędzy transportem 

kolejowym, a transportem drogowym wyniosła ponad 1 280 000 tysięcy ton. 

 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS z maja 2016 r. 
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Uwzględniając możliwy wzrost przewozów intermodalnych w przeciągu najbliższych 

20 lat, jak również biorąc pod uwagę założenia Białej Księgi Transportu wobec transportu 

kolejowego, należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu pogłębienie współpracy  

z państwami dalekiego wschodu oraz południowej Europy, by wspólnie zmaksymalizować 

efektywność wszystkich pięciu międzynarodowych korytarzy transportowych 

stanowiących część programu transeuropejskich sieci transportowych TEN-T. 

Koniecznością w tym aspekcie jest również usystematyzowanie sposobu modernizacji 

linii kolejowych będących częściami składowymi bazowej sieci międzynarodowych 

korytarzy transportowych. Parametry techniczne takich linii kolejowych z przeznaczeniem 

do ruchu pasażerskiego oraz towarowego, powinny pozwalać na eksploatację pojazdów 

szynowych z prędkością do 200 km/h, natomiast w przypadku linii kolejowych  

z przeznaczeniem wyłącznie do przewozów towarowych, z prędkością do 120 km/h.  

W związku z zaleceniami IV Pakietu Kolejowego, każdy z korytarzy transportowych 

powinien być również docelowo wyposażony w Europejski System Sterowania Ruchem 

Kolejowym, dla zwiększenia dostępności do polskiej sieci kolejowej dla przewoźników  

z pozostałych państw Unii Europejskiej. 

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na zainteresowanie transportem 

kolejowym są także opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej. Wyniki analizy IRG Rail 

opublikowanej w 2013 roku wskazują, że średnia stawka za dostęp do infrastruktury 

kolejowej w Polsce była wówczas jedną z najwyższych w całej Europie i wynosiła ponad 

4€/km, podczas gdy w Niemczech było to niespełna 3€/km, a we Francji mniej niż 2€/km. 

Problematykę opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej można opisać stosując 

ekonomiczną koncepcję teoretyczną amerykańskiego ekonomisty Arthura Laffera 

przedstawiającą zależność pomiędzy stawką opodatkowania, a przychodem do budżetu. 

Wzrost stawki za dostęp do infrastruktury początkowo pozwala na stabilny rozwój 

przewozów kolejowych, natomiast po przekroczeniu pewnej kwoty wpływy ze strony 

przewoźników maleją, ponieważ przedsiębiorcy rezygnują z usług transportu kolejowego  

na rzecz tańszej alternatywy, w tym wypadku transportu drogowego. Kluczem  

do maksymalizacji zysków przez zarządcę infrastrukturę jest właściwa optymalizacja 

stawek. Należy jednak pamiętać, że Krzywa Laffera jest uproszczoną formą przedstawienia 

zależności pomiędzy wysokością stawki, a przychodem.  
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O – dochód dla zarządcy infrastruktury kolejowej 

k – stawka za dostęp do infrastruktury 

k1 – stawka za dostęp maksymalizująca wpływy do budżetu zarządcy infrastruktury 

Opracowanie własne na podstawie Portalu Edukacji Ekonomicznej NBP (dostęp 

10.05.2017) 
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INSTYTUCJA RZECZNIKA PRAW PASAŻERA KOLEI – PRZYSZŁOŚĆ 

ALTERNATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW PASAŻERSKICH 

Iwona Miedzińska 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 

1. WSTĘP 

Przedmiotem referatu jest instytucja Rzecznika Praw Pasażera Kolei (dalej: 

„Rzecznik”), która została utworzona z dniem 10 stycznia 2017 r. i funkcjonuje przy Prezesie 

Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: „Prezes UTK”). Autorka stawia tezę, że procedura 

przed Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei, jako alternatywa dla postępowania sądowego, jest 

przyszłością w zakresie rozwiązywania sporów pasażerskich na kolei. W pierwszej części 

omówione zostaną regulacje prawne dotyczące funkcjonowania Rzecznika, tj. rozdział 3a 

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym39 (dalej: „ustawa o transporcie 

kolejowym”), rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 

2017 r. w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania 

w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich40 (dalej: „rozporządzenie”),  

a także odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich41 (dalej: „ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu 

sporów konsumenckich”). Natomiast druga część wystąpienia poświęcona jest zasadom 

rozwiązywania sporu pasażerskiego i postępowaniu przed Rzecznikiem, z uwzględnieniem 

różnic w pozycji poszczególnych uczestników w porównaniu z rozstrzyganiem konfliktu 

przez sąd powszechny (zob. wykres 1). 

2. REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE INSTYTUCJI RZECZNIKA PRAW PASAŻERA 

KOLEI 

Jak już zostało wspomniane na wstępie, podstawę prawną działalności Rzecznika 

stanowią następujące akty prawne: 

                                                                    

39 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1727,  
z późn. zm.). 

40 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 
organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego 
rozwiązywania sporów pasażerskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 893). 

41 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1823). 
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1. rozdział 3a „Rzecznik Praw Pasażera Kolei oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów 

konsumenckich” w ustawie o transporcie kolejowym, 

2. ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (tzw. ustawa o ADR – 

Alternative Dispute Resolution), którą stosuje się w zakresie nieuregulowanym  

w rozdziale 3a ustawy o transporcie kolejowym 

3. rozporządzenie w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz 

postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich, które 

zostało opublikowane 8 maja 2017 r. i weszło w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia, tj. z dniem 9 maja 2017 r. Rozporządzenie określa: 

• organizację instytucji Rzecznika, 

• sposób i formy prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów pasażerskich, w tym sposób wnoszenia wniosków  

o wszczęcie postępowania oraz wymiany informacji między stronami 

postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub drogą 

pocztową, 

• szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów pasażerskich oraz niezbędne dokumenty, które należy 

dołączyć do wniosku, 

• wysokość progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których 

przekroczenie uprawnia Rzecznika do odmowy rozpatrzenia wniosku, 

• szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich oraz minimalny czas, na jaki 

jest udzielane upoważnienie. 

Natomiast podstawą rozstrzygnięcia sporu przez Rzecznika mogą być postanowienia 

umowne oraz akty prawne, w szczególności: 

• rozporządzenie nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu 

kolejowym42, 

• ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe43, 

                                                                    

42  Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym z dnia  
23 października 2007 r. (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r., str.14, z późn. zm.). 
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• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny44. 

Rozdział 3a (art. 16a-16g) został dodany do ustawy o transporcie kolejowym  

z dniem 10 stycznia 2017 r., w wyniku wejścia w życie ustawy o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Z art. 16d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym 

wynika, że Rzecznika powołuje Prezes UTK na pięcioletnią kadencję spośród osób, które: 

„1) korzystają z pełni praw publicznych; 

2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe ani nie orzeczono wobec nich zakazu zajmowania 

kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną 

odpowiedzialnością w organach państwa; 

3) posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

4) znają co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej; 

5) cieszą się nieposzlakowaną opinią; 

6) nie są członkami partii politycznych”45. 

Ponadto, w art. 16d ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym sformułowano 

ograniczenia w zatrudnieniu lub wykonywaniu przez Rzecznika innych zajęć w podmiotach, 

które mogą być stroną sporu pasażerskiego. Gwarancję niezależności i bezstronności 

Rzecznika powinien zapewnić również zamknięty katalog przypadków, w których Prezes 

UTK może odwołać go przed upływem kadencji, tj.: rażące naruszenie prawa przy 

wykonywaniu swojej funkcji; choroba trwale uniemożliwiająca wykonywanie zadań; utrata 

kwalifikacji albo niespełnianie warunków, o których mowa w art. 16d ust. 1 i 3 ustawy  

o transporcie kolejowym; złożenie rezygnacji46. Pierwszym Rzecznikiem Praw Pasażera 

Kolei została Pani Joanna Marcinkowska47, którą Prezes UTK powołał na to stanowisko  

z dniem 1 lutego 2017 r. Zgodnie z art. 16d ust 5 ustawy o transporcie kolejowym,  

                                                                                                                                                                                                             

43 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 915 z późn. zm.). 

44 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459). 
45 Art. 16d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym. 
46 Art. 16d ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym. 
47 „Joanna Marcinkowska z wykształcenia jest radcą prawnym. Studiowała prawo na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu i następnie odbywała aplikację w Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Warszawie. Od kilku lat związana jest z rynkiem kolejowym. Pracowała w Urzędzie 
Transportu Kolejowego na stanowisku radcy prawnego. Wcześniej była zatrudniona w kancelarii 
radcowskiej. Posiada duże doświadczenie w rozwiązywaniu sporów z udziałem zarówno 
podmiotów indywidualnych, jak i przedsiębiorców”, https://www.utk.gov.pl/pl/rzecznik/rzecznik-
praw-pasazera/o-rzeczniku/12196,Joanna-Marcinkowska.html, dostęp: 9 maja 2017 r. 
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po upływie kadencji Rzecznik pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy, co de facto 

wyklucza możliwość reelekcji. Na podstawie art. 16d ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, 

obsługę organizacyjną Rzecznika zapewnia Urząd Transportu Kolejowego (dalej: „UTK”). 

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy zespołu (art. 16f ust. 1 ustawy  

o transporcie kolejowym). Zgodnie z § 14 rozporządzenia, członkiem zespołu może być 

pracownik UTK, który posiada: wykształcenie wyższe, wiedzę w zakresie praw pasażerów  

w transporcie kolejowym i ochrony praw konsumenta oraz co najmniej roczne 

doświadczenie zawodowe związane z ochroną praw pasażera lub konsumenta. Rzecznik 

kieruje pracami zespołu poprzez przydzielanie spraw członkom zespołu, bieżącą kontrolę 

prowadzonych przez nich postępowań oraz wydawanie im poleceń i wytycznych,  

z zastrzeżeniem obowiązku zachowania ich niezależności i bezstronności (§ 2 ust. 1 

rozporządzenia). Rzecznik pisemnie upoważnia każdego członka zespołu do prowadzenia 

postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich w rozumieniu 

ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Upoważnienie udzielane 

jest na czas określony, nie krótszy niż 3 lata (§ 15 ust. 1 rozporządzenia) oraz zawiera zakres 

czynności, do których podejmowania uprawniony jest członek zespołu (§ 15 ust. 2 

rozporządzenia). Może być cofnięte wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 16f ust. 3 

ustawy o transporcie kolejowym, tj.: rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji; 

skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań albo złożenia rezygnacji. 

3. ROZWIĄZYWANIE SPORU PASAŻERSKIEGO PRZED RZECZNIKIEM PRAW 

PASAŻERA KOLEI 

Z art. 2 pkt 3 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich wynika,  

że sporem konsumenckim jest spór między konsumentem a przedsiębiorcą wynikający  

z zawartej z konsumentem umowy. Natomiast zgodnie z art. 16a ustawy o transporcie 

kolejowym sporami pasażerskimi są spory: „(…) w sprawach dotyczących zobowiązań 

umownych, w tym sprzedawcy biletów lub operatora turystycznego, wobec pasażera, 

wynikających z umów przewozu osób, rzeczy lub zwierząt w transporcie kolejowym oraz  

w sprawach dotyczących usług świadczonych na rzecz pasażerów przez przewoźnika 

kolejowego, zarządcę infrastruktury kolejowej, właściciela dworca bądź zarządzającego 

dworcem”48. Niemniej jednak należy zauważyć, że na podstawie art. 16b ust. 1 ustawy  

                                                                    

48 Art. 16a ustawy o transporcie kolejowym. 
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o transporcie kolejowym spór przed Rzecznikiem może być prowadzony również między 

przedsiębiorcami. 

W art. 16e ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym wprost wskazano, że postępowanie 

przed Rzecznikiem wszczyna się na wniosek pasażera. Warunkiem wystąpienia z takim 

wnioskiem jest podjęcie przez pasażera próby kontaktu z przedsiębiorcą (przewoźnikiem 

kolejowym, zarządcą infrastruktury kolejowej, właścicielem dworca lub zarządzającym 

dworcem, sprzedawcą biletów lub operatorem turystycznym) i bezpośredniego rozwiązania 

sporu pasażerskiego, w tym uruchomienie postępowania reklamacyjnego (art. 16e ust. 2 

ustawy o transporcie kolejowym). 

Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym wniosek o wszczęcie 

postępowania przed Rzecznikiem powinien zawierać co najmniej elementy określone  

w art. 33 ust. 2 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (oznaczenie 

stron, dokładne określenie żądania, wskazanie rodzaju postępowania, o którym mowa  

w art. 3 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 49  zgodnie  

z wyborem wnioskodawcy, podpis wnioskodawcy), z tym, że wnioskodawca może wnosić  

o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. W § 3 rozporządzenia 

sprecyzowane zostały elementy, które powinien zawierać wniosek o wszczęcie 

postępowania przed Rzecznikiem, tj.: 

„1) wskazanie przedmiotu sporu wraz z jego wartością; 

2) oświadczenie wnioskodawcy o podjęciu próby kontaktu z drugą stroną  

i bezpośredniego rozwiązania sporu pasażerskiego wraz ze wskazaniem daty podjęcia próby 

kontaktu i bezpośredniego rozwiązania sporu pasażerskiego; 

3) oświadczenie wnioskodawcy, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi 

stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez Rzecznika albo inny właściwy 

podmiot, albo sąd; 

                                                                    

49 Zgodnie z art. 3 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich: „Postępowaniem 
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest postępowanie mające  
na celu rozwiązywanie sporu konsumenckiego, prowadzone zgodnie z zasadami określonymi  
w ustawie i polegające na: 

 1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony; 
 2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu; 
 3) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania”. 
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4) wskazanie, czy wnioskodawca wyraża zgodę na doręczanie pism stronom 

postępowania i wymianę informacji pomiędzy stronami postępowania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej”50. 

Do wniosku o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem należy dołączyć: opis 

okoliczności sprawy, informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu oraz kopie 

dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku, jeśli dokumenty  

te są w posiadaniu wnioskodawcy (art. 16e ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym). Ponadto 

dołącza się korespondencję pomiędzy wnioskodawcą a drugą stroną sporu (lub jej kopię 

albo wydruk korespondencji, w przypadku gdy wniosek jest składany w postaci papierowej,  

a korespondencja między stronami postępowania była prowadzona za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej), a także oryginał lub kopię pełnomocnictwa, jeżeli wniosek 

składa pełnomocnik (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). 

Stosownie do treści § 5 rozporządzenia wniosek do Rzecznika wnosi się: 

1) w postaci papierowej na adres Rzecznika lub składa się w siedzibie UTK albo  

w siedzibie oddziałów terenowych UTK; 

2) w postaci elektronicznej za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP) albo zamieszczonego na stronie internetowej Rzecznika 

formularza kontaktowego, albo wskazanego na stronie internetowej Rzecznika adresu 

elektronicznego dedykowanego do składania wniosków. 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia, w przypadku gdy wnioskodawca nie wyraził zgody  

na doręczanie pism i wymianę informacji pomiędzy stronami postępowania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej), 

doręczanie pism i wymiana informacji pomiędzy stronami postępowania następuje w postaci 

papierowej, przesyłką pocztową rejestrowaną. 

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań wskazanych w § 3 lub § 4 

rozporządzenia, Rzecznik wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia wezwania. Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia, wezwanie wysłane  

za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za doręczone z dniem następującym  

po dniu jego wysłania. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku albo nie jest 

możliwe wezwanie go do uzupełnienia wniosku, Rzecznik prowadzi postępowanie  

na podstawie posiadanych dokumentów i dowodów (§ 8 ust. 3 rozporządzenia). Zgodnie  

                                                                    

50  § 3 rozporządzenia. 
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z § 9 rozporządzenia, Rzecznik niezwłocznie zawiadamia strony o wszczęciu postępowania, 

jednocześnie informując je o treści art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ustawy o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich, czyli m.in. o: możliwości udziału w postępowaniu, 

prawie wycofania się z postępowania, prawnych skutkach wyrażenia zgody  

na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub zastosowania, a także o prawie 

korzystania – na każdym etapie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania 

sporów konsumenckich – z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną 

pomoc prawną. 

Rzecznik przekazuje wniosek drugiej stronie sporu, wyznaczając jej nie krótszy niż  

7-dniowy termin na ustosunkowanie się do wniosku (§ 10 rozporządzenia). Należy również 

zwrócić uwagę, że w toku postępowania Rzecznik może zbierać dokumenty i dowody, które 

mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie zostały przedstawione przez strony  

(§ 11 rozporządzenia). Co więcej, w przypadku „gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia 

szczególnie skomplikowanego stanu faktycznego, Rzecznik może wyznaczyć rozprawę”51.  

Na taką rozprawę Rzecznik może wezwać świadków lub inne osoby, jeżeli ich udział jest 

uzasadniony ze względu na jej przedmiot. Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, 

przedstawiać stanowiska oraz wypowiadać się co do materiału dowodowego zebranego  

w sprawie. Z rozprawy sporządza się protokół, który zawiera: oznaczenie stron, informację  

o miejscu, terminie i przebiegu rozprawy oraz podpis prowadzącego rozprawę (§ 12 ust. 6 

rozporządzenia). Prowadzącym rozprawę może być sam Rzecznik lub wyznaczony przez 

niego członek zespołu. 

Na podstawie art. 16e ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, Rzecznik odmawia 

rozpatrzenia sporu pasażerskiego jeśli: 

1) przedmiot sporu wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Rzecznika; 

2) przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania wnioskodawca nie podjął 

próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu pasażerskiego; 

3) spór pasażerski jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania przed 

Rzecznikiem spowoduje uciążliwości dla drugiej strony; 

4) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została 

już rozpatrzona przez Rzecznika, inny właściwy podmiot albo sąd; 

                                                                    

51 § 12 ust. 1 rozporządzenia. 
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5) wartość przedmiotu sporu pasażerskiego jest wyższa albo niższa od progów 

finansowych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie  

art. 16g. Zgodnie z § 3 rozporządzenia, wartość przedmiotu sporu pasażerskiego nie 

może być niższa niż 10 zł ani wyższa niż 20 000 zł; 

6) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, 

w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu; 

7) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Rzecznika. 

Z art. 40 ust. 1 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 

wynika, że postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 

powinno zakończyć się w terminie 90 dni od dnia doręczenia wniosku spełniającego wymogi 

formalne. Termin ten może zostać przedłużony w przypadku sporu szczególnie 

skomplikowanego. Jednakże o każdym przedłużeniu terminu należy zawiadomić strony, 

wskazując przewidywany termin zakończenia postępowania (art. 40 ust. 2 ustawy  

o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich). Co istotne, zgodnie z art. 40 ust. 2 

ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich datą zakończenia 

postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dzień 

sporządzenia protokołu przebiegu tego postępowania, zaś sam protokół niezwłocznie 

doręcza się stronom. 

Na dzień 10 maja 2017 r. Rzecznik zarejestrował 34 sprawy, z czego zakończone  

są 23 postępowania52. Przedstawiane propozycje rozwiązania sporu są zróżnicowane,  

od uwzględniających roszczenia pasażerów w całości lub częściowo po rozstrzygnięcia 

uznające niezasadność żądań podróżnych. W czterech spośród zakończonych postępowań 

jedna ze stron nie zaakceptowała propozycji rozwiązania sporu. W większości pozostałych 

przypadków strony wyraziły zgodę na propozycje przedstawiane przez Rzecznika.  

Z jednego postępowania przedsiębiorca wycofał się przed wydaniem rozstrzygnięcia.  

W sześciu przypadkach postępowania zakończyły się w inny sposób niż poprzez 

przedstawienie propozycji rozwiązania sporu (np. przedstawieniem interpretacji przepisów  

i pouczeniem o tym, w jakich wypadkach można skierować wniosek do Rzecznika, 

przekazaniem wniosku według właściwości, a nawet uregulowaniem przez przedsiębiorcę 

należności przed przedstawieniem propozycji Rzecznika) 53 . Jednocześnie, jak dotąd 

Rzecznik nie miał podstaw do tego, aby odmówić rozpatrzenia sporu. 

                                                                    

52 Na podstawie informacji udzielonych przez Rzecznika w dniu 10 maja 2017 r. 
53 Ibidem. 
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Rzecznik Praw Pasażera 

Kolei 

 

 

 

sąd powszechny 

pasażer kolei przedsiębiorca pasażer kolei przedsiębiorca 

Podkreślić należy, że postępowanie przed Rzecznikiem jest dla pasażera wolne  

od opłat (art. 16e ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym), co jest zasadniczą różnicą  

w stosunku do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Ponadto, w postępowaniu przed 

sądem powszechnym strony mogą zgłaszać swoje żądania, odpowiednio je argumentując, 

ale prawomocny wyrok sądowy jest dla nich wiążący, natomiast w postępowaniu przed 

Rzecznikiem strony mogą nie wyrazić zgody na zaproponowany przez niego sposób 

rozwiązania sporu. Zapewne w takim przypadku będą dążyć do rozstrzygnięcia sporu  

na drodze sądowej. Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy prawo przewozowe, dochodzenie 

roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje pasażerowi po bezskutecznym 

wyczerpaniu drogi reklamacji. Reklamację uważa się za bezskuteczną, jeżeli dłużnik nie 

zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia jej doręczenia. 

Szczegółowa procedura postępowania reklamacyjnego uregulowana jest w rozporządzeniu 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu 

przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego54. 

Wykres 1. Porównanie pozycji uczestników sporu pasażerskiego. 

 Rozstrzyganie sporu Rozwiązywanie sporu 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

4. PODSUMOWANIE 

Z pomocy Rzecznika można skorzystać w przypadku sporu pasażerskiego,  

w szczególności w sprawach dotyczących zobowiązań wynikających z umów przewozu osób, 

rzeczy lub zwierząt w transporcie kolejowym, po wcześniejszym podjęciu próby kontaktu  

z przedsiębiorcą, np. złożeniu reklamacji. Stroną sporu, oprócz przewoźnika kolejowego, 

może być przykładowo sprzedawca biletów, właściciel dworca lub operator turystyczny. 

Rzecznik prowadząc postępowanie proponuje sposób rozwiązania konfliktu, a strony mają  

7 dni na decyzję, czy akceptują propozycję polubownego rozwiązania sporu. Postępowanie 

                                                                    

54 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania 
stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r, Nr 38, poz. 266). 
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przed Rzecznikiem, w przeciwieństwie do postępowania sądowego, jest dla pasażera 

bezpłatne, a zgodnie z założeniami – ma przebiegać szybciej i sprawniej. 

Podsumowując, Rzecznik Praw Pasażera Kolei jest przyszłością w zakresie 

rozwiązywania sporów pasażerskich na kolei, a postępowanie przed nim – realną 

alternatywą dla dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. W ciągu trzech pierwszych 

miesięcy pracy Rzecznik zarejestrował 34 sprawy, więc wydaje się, że pasażerowie będą 

korzystać z jego pomocy. 
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ROZWIĄZANIA TELEMATYCZNE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA  

NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH 

Błażej Dikunow, Łukasz Gruba 

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej 

1. WSTĘP 

Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych jest 

jednym z największych problemów współczesnego transportu kolejowego. W historii 

kolejnictwa można zauważyć ciągłe dążenia do osiągnięcia braku wypadków na przejazdach 

drogowych. Jest to zadanie bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe. Przez lata jako 

zabezpieczenia stosowano wyłącznie sygnalizacji przejazdowe, rogatki, półrogatki oraz 

znaki drogowe pionowe. Jednakże rozwój techniki, a szczególnie elektroniki  

i telekomunikacji pozwala na stosowanie na przejazdach nowinek technologicznych. 

Przykładem mogą być systemy telewizji przemysłowej, przez zarządcę infrastruktury  

PKP Polskie Linie Kolejowe nazwane telewizją użytkową TVu. 

Ich stosowanie jest wymogiem na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A oraz B 

[1][2]. Na przejazdach kategorii A są one niejako przedłużeniem wzroku dróżnika, z którego 

stanowiska obsługiwany przejazd nie jest widoczny. Stosowanie systemów TVu  

na przejazdach kategorii B ma związek jedynie z rejestracją zdarzeń na przejeździe, a nie 

służy do prowadzenia ruchu pociągów [2]. Możliwe jest także stosowanie systemów 

telewizji przemysłowej na innych kategoriach przejazdów. 

Novum stosowanym na liniach kolejowych są ostrzegawcze tablice zmiennej treści. 

Przyciągają one uwagę kierowcy, powodując zwiększenie jego czujności przy przekraczaniu 

torowiska [7].  

W niniejszym referacie przedstawiono także pomysł systemu wykrywającego 

przeszkody na przejeździe, który ostrzega zbliżający się do przejazdu pociąg. Koncepcja 

detekcji pojazdów w systemie oparta jest na dwóch metodach. 

2. HISTORYCZNY I OBECNY STAN ROZWIĄZAŃ TELEMATYCZNYCH  

NA PRZEJAZDACH 

Przejazdy kolejowo-drogowe należą do najniebezpieczniejszych punktów na mapie 

sieci kolejowej, jak i drogowej. Występują na liniach do maksymalnej dopuszczonej 

prędkości pociągu 160 km/h. Według stanu z dn. 27 kwietnia 2016 roku, w Polsce istniało 
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14827 przejazdów wszystkich kategorii [5]. Jest to liczba tak duża, że całkowite 

wyeliminowanie przejazdów kolejowych, poprzez budowę skrzyżowań dwupoziomowych  

w postaci wiaduktów czy przejść podziemnych, jest niemożliwe. 

Przez lata jedynymi metodami zapewniania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-

drogowych była budowa sygnalizacji przejazdowych, rogatek, półrogatek czy instalacja 

znaków drogowych pionowych (G-3/G-4 krzyż św. Andrzeja, G-1 słupki wskaźnikowe,  

A-9/A-10 przejazd kolejowy czy B-20 stop) [4]. Są to metody ochrony w teorii całkowicie 

zapobiegające wypadkom na przejazdach. Jednakże w praktyce potrzeba dodatkowych 

metod pomocniczych, które bezpośrednio nie ingerują ruch pojazdów na przejeździe, a służą 

pomocą dróżnikom lub rejestrują sytuację na przejeździe do dalszej analizy. 

Głównymi rozwiązaniami telematycznymi wykorzystywanymi na przejazdach  

są tablice zmiennej treści oraz telewizja przemysłowa, wraz z jej funkcjami dodatkowymi. 

a) Przejazd kolejowy kat. A 

Przejazdy kolejowe kategorii A stanowią dużą część przejazdów w Polsce – jest ich  

aż 2513 [5]. W świetle przepisów prawa przejazd musi posiadać kategorię A, gdy [4]: 

• liczba torów przekracza 2,  

• przez przejazd przebiega rozrządzanie wagonów,  

• przez przejazd przebiega droga krajowa trzycyfrowa, wojewódzka lub gminna, 

ale iloczyn ruchu mieści się w przedziale od 20000 do 50000,  

• widoczność na przejeździe nie odpowiada warunkom jak na innych kategoriach. 

Jeśli któryś z powyższych warunków zostanie spełniony, wówczas za obsługę takiego 

przejazdu odpowiada dróżnik. Obsługa przejazdu kategorii A bez użycia dodatkowych 

systemów może być wykonywana z miejsca lub z odległości do 1000 metrów jeśli rogatki  

są widoczne z punktu obsługi. W przypadku, gdy rogatki nie są widoczne z posterunku 

dróżnika lub odległość jest większa niż kilometr, na przejeździe należy zabudować system 

telewizji użytkowej TVu [1]. 

To jak zbudowany ma być owy system oraz jakie ma posiadać parametry opisują 

Standardy Techniczne PKP PLK „Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy 

linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem)” oraz Instrukcja PKP PLK Ie-118 „Wymagania na systemy telewizji 

użytkowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, F i przejściach, 
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obsługiwanych z odległości oraz innych posterunkach związanych z prowadzeniem ruchu 

kolejowego”.  

 

Rys. 1 Telewizja Użytkowa TVu na przejeździe kategorii A sterowanym z odległości 

(źródło: esanok.pl z dn. 10.05.2017) 

Rozdział 3.1. tomu VII „Telekomunikacja” Standardów Technicznych w szeroki sposób 

opisuje wymagania stawiane systemom TVu na przejazdach kolejowych kategorii A. System 

telewizji użytkowej służącej do prowadzenia ruchu, powinien składać się z minimum dwóch 

kamer, urządzenia domofonowego, toru transmisyjnego, monitora, rejestratora i systemu 

zasilania [1]. Jeśli chodzi o kamery – mają one być dwutrybowe (w trybie nocnym dopuszcza 

się wizję monochromatyczną), z matrycą w technologii CCD o czułości 0,5 lx dla trybu 

kolorowego i 0,05 lx dla czarno-białego oraz powinny posiadać rozdzielczość pionową  

625 linii [1].  

Jako, że przejazd kategorii A jest obsługiwany przez człowieka, system TVu musi 

zapewniać stały podgląd wizyjny. Stąd system musi posiadać urządzenie zwielokrotniające 

sygnał do rejestratora i monitora. Wg Standardów Technicznych rejestrator powinien 

pozwalać na zapis obrazu w sposób ciągły przez co najmniej 48 godzin. Monitor natomiast 

nie może być wykonany w technologii kineskopowej CRT oraz musi mieć powyżej 15” 

przekątnej ekranu [1].  

Standardy Techniczne to dokument obecnie już ośmioletni. Nie może więc dziwić 

zapis o dopuszczeniu kamer z trybem monochromatycznym czy rozdzielczością trochę 
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wyższą od standardu PAL [8]. Dziwi jednakże fakt, iż owy dokument, zawierający 

niewątpliwie przestarzałe wymogi, jest w dalszym ciągu głównym dokumentem 

normującym warunki budowy systemów TVu na przejazdach kat. A. 

 

Rys. 2 Schemat typowego systemu telewizji użytkowej TVu na przejeździe kat. A  

(źródło: opracowanie własne na podstawie licznych DTR) 

W połowie 2016 roku, PKP Polskie Linie Kolejowe wydały instrukcję Ie-118, która 

służy niejako za aktualizację wymagań Standardów Technicznych. Wymogi w niej zapisane 

odpowiadają poziomowi technologii obecnych rozwiązań, takich jak kamery IP  

o rozdzielczości Full HD i czułości 0,3lx w trybie kolorowym i 0,05lx w trybie 

monochromatycznym, automatyczne sczytywanie tablic rejestracyjnych samochodów 

pokonujących przejazd, oświetlacze podczerwieni, światłowodowy tor transmisyjny czy 

wyświetlanie komunikatów tekstowych o uszkodzeniu systemu na stanowisku dróżnika 

(autodiagnostyka systemu) [3]. 

Można więc zauważyć, że wraz z coraz szerszą modernizacją linii kolejowych 

należących do PKP PLK, jakość urządzeń telewizji przemysłowej na przejazdach kat. A 

powinna ulec znacznej poprawie. 
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b) Przejazd kolejowy kat. B 

Na polskiej sieci kolejowej funkcjonuje 1090 przejazdów kategorii B [5].  

Są to przejazdy automatyczne (samoczynne), gdzie obsługa sygnalizacji przejazdowej oraz 

zapór wykonywana jest bez udziału człowieka. Przejazd otrzymuje kategorię B, gdy [4]: 

• przez przejazd przebiega droga krajowa jedno- lub dwucyfrowa, 

• przez przejazd przebiega droga krajowa trzycyfrowa, wojewódzka lub gminna, 

ale iloczyn ruchu przekracza 50000. 

W związku z tym, że systemy stosowane na przejazdach kat. B są samoczynne  

i do funkcjonowania nie wymagają ingerencji człowieka, stosowanie tamże systemów 

telewizji użytkowej TVu nie służy do prowadzenia ruchu pociągów, a ma na celu jedynie 

rejestracje zdarzeń w przypadku aktów wandalizmu, uszkodzeń infrastruktury kolejowej, 

katastrof i zdarzeń kolejowych w obszarze przejazdu [2]. 

 

Rys. 3 Zmodernizowany przejazd kat. B w Lubajnach k/Ostródy wyposażony w system TVu 

(źródło: ostrodanews.pl z dn. 10.05.2017) 

Wymagania wobec systemów telewizji użytkowej na przejazdach kat. B określa 

Instrukcja PKP PLK Ie-111 „Wymagania na systemy telewizji przemysłowej stosowane  

na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B”. Podobnie jak w przypadku Ie-118  

i przejazdów kat. A, w systemach TVu powinny być stosowane kamery IP o rozdzielczości 

Full HD. Dopuszcza się zasilanie kamer przy pomocy technologii PoE IEEE 802.3af (Power-

over-Ethernet) [2]. 
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Systemy TVu montowane na przejazdach kat. B, ze względu na potrzebę z jakiej 

wynika ich stosowanie, posiadają duże rejestratory. Dzięki swoim minimum 2TB dyskom 

SATA pozwalają one na rejestrację powyżej 72 godzin materiału audio-video. System 

stosowany na przejazdach kategorii B nie musi posiadać toru transmisyjnego, a monitor 

powinien być montowany jedynie w szafie przytorowej i służyć do podglądu miejscowego 

[2]. Zdarza się stosowanie monitora umieszczonego na pulpicie w nastawniach czy  

na posterunkach dróżników. Jednakże przy zastosowaniu systemu samoczynnej sygnalizacji 

przejazdowej stanowisko zdalnego podglądu stanu na przejeździe jest niepotrzebny.  

Systemy TVu na przejazdach kategorii B, podobnie jak te opisane w instrukcji Ie-118, 

posiadają system sczytujący tablice rejestracyjne samochodów pokonujących przejazd, 

oświetlacze podczerwieni czy autodiagnostykę systemu i wyświetlanie komunikatów  

o awarii systemu [2]. 

c) przejazdy kategorii C oraz D 

Przejazdy kategorii C to przejazdy pozbawione zapór, które mogą być sterowane 

przez człowieka lub samoczynnie. Są one wyposażone w sygnalizację świetlną oraz 

dźwiękową. W Polsce istnieje 1396 takich przejazdów [5]. 

Przejazd kolejowo-drogowy kat. D to najuboższy w urządzenia ochronne publiczny 

przejazd. Nie posiada żadnych elementów sterowanych, a jedynym ostrzeżeniem  

o przejeździe przez drogę kolejową są krzyże św. Andrzeja [4]. Jest to w związku z tym 

najniebezpieczniejszy rodzaj przejazdu. Niestety także i najczęstszy, gdyż w Polsce istnieje 

8627 przejazdów kategorii D [5]. 

Na obu powyższych typach przejazdów nie ma wymogu stosowania telewizji 

użytkowej, jednakże zdarza się stosować ją do celów rejestracji zdarzeń na przejeździe. 

Przykładem może być zmodernizowana w 2016 roku linia 169 Tychy – Łaziska Średnie, 

gdzie w telewizję użytkową TVu wyposażono trzy przejazdy kategorii C. W takich 

wypadkach stosuje się systemy telewizji użytkowej zgodne z wymaganiami Ie-111  

na przejazdy kategorii B. 

W kwietniu 2017 roku razem z modernizacją oraz remontem 16 przejazdów 

kolejowych należących do linii WKD, 8 przejazdów kolejowych kategorii D zostało 

doposażonych w samoczynne żółte światła migowe ostrzegające o pociągu, system telewizji 

przemysłowej oraz po 4 tablice zmiennej treści [7]. Owe tablice zmiennej treści, kiedy pociąg 

zbliży się do przejazd, wykryją go czujniki zliczające osie. Sygnał o tym fakcie jest 

transmitowany następnie do centrum sterowania ruchem WKD w Komorowie i stamtąd 



 

 

Str. 225 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

dalej przekazywany do tablic. W odpowiedzi tablice zmiennej treści wyświetlają komunikat 

„Uwaga! Pociąg!” [7]. Wykonane są one w technologii LED, z wykorzystaniem diod  

w kolorze białym. Tablice zostały zatwierdzone w formie stałej organizacji ruchu  

na podstawie przepisów o ruchu drogowym [7].  

 

Rys. 4 Zmodernizowany przejazd kat. D na linii WKD wyposażony w system telewizji 

przemysłowej oraz tablice zmiennej treści (źródło: transport-publiczny.pl z dn. 10.05.2017) 

Jest to działanie nowatorskie i w ogromnym stopniu zwiększające bezpieczeństwo 

ruchu kolejowego jak i drogowego w obrębie zmodernizowanych przejazdów. Wartym 

zauważenia jest, że owe tablice zostały wprowadzone wyłącznie na przejazdach kategorii D, 

a więc najbardziej niebezpiecznych. 

d) przejazd kategorii E 

Przejazdy kategorii E, a więc przejścia piesze są ujęte krótkim opisem w Standardach 

Technicznych PKP PLK. Jest z nich zapisane, że jeśli przejście takie jest sterowane,  

to powinno być doposażone w system telewizji użytkowej TVu zgodny z tymi montowanymi 

na przejazdach kategorii A [1]. 

3. KONCEPCJA ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO 

PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH 

Proponowane rozwiązanie skupia się na detekcji przeszkód, w tym pojazdów 

samochodowych, znajdujących się na przejeździe kolejowym po zamknięciu rogatek 
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przejazdowych, bądź po wyświetleniu sygnału ostrzegawczego na tarczach ostrzegawczych 

przejazdowych. Detekcja ta może odbywać się na: 

• Za pomocą kamer telewizji użytkowej zamontowanych na przejeździe 

kolejowym. Rozwiązanie to wymaga wykorzystania bibliotek pozwalających  

na automatyczne przetwarzanie obrazu np. OpenCV [9], oraz wykorzystania 

komputera zainstalowanego w szafie przejazdowej, w którym obraz ten będzie 

przetwarzany.  

• Za pomocą dodatkowych systemów detekcji, takich jak czujniki ultradźwiękowe 

czy pętle indukcyjne. Rozwiązanie to wymaga większego nakładu pracy  

i finansowego, jednak pozwala osiągnąć większą niezawodność wykrywania 

przeszkód, zwłaszcza w warunkach słabej widoczności. W przypadku instalacji 

dodatkowych systemów detekcji należyte było by odpowiednie rozmieszczenie 

czujników, tak aby detekcja pojazdów odbywała się niezawodnie. 

Proponowane rozwiązanie polega na wykrywaniu przeszkód znajdujących się  

na przejeździe, do którego zbliża się pociąg. Informacja o przeszkodzie znajdującej się  

na przejeździe kolejowym otrzymywana jest na podstawie wcześniej wymienionych 

sposobów. Wykrycie przeszkody na przejeździe, do którego zbliża się pociąg mogło  

by oddziaływać na tarczę ostrzegawczą przejazdową, bądź rozprzestrzeniać informację  

o występującej przeszkodzie w inny sposób, np. za pomocą systemów 

radiokomunikacyjnych. Ponadto, na przejeździe na którym wykryto przeszkodę rozgłaszany 

byłby dodatkowy alarm informujący o zbliżającym się pociągu. 

Czas po jakim sprawdzana byłaby zajętość przejazdu, oraz ewentualnie generowane 

byłoby ostrzeżenie, powinien być uzależniony od uwarunkowań przejazdu, zwłaszcza czasu 

potrzebnego na zjazd pojazdów z przejazdu po zamknięciu rogatek lub wyświetleniu 

sygnału ostrzegawczych na tarczach ostrzegawczych przejazdowych. Odpowiednie 

ustalenie czasu kontroli zajętości przejazdu jest bardzo ważne, ponieważ zbyt wczesne 

sprawdzenie zajętości przejazdu mogło by prowadzić do nieumyślnego uruchamiania 

systemu i dużych strat spowodowanych niepotrzebnie uruchamianymi alarmami, zaś zbyt 

późne nie dawało by wystarczająco dobrych rezultatów. 

Rozwinięciem koncepcji mogłaby być transmisja obrazu wideo z kamer 

przejazdowych do kabiny maszynisty oraz dyspozytora ruchu, kiedy na przejeździe wykryta 

byłaby przeszkoda. Przy zastosowaniu takiej transmisji strumieniowej kontrola zajętości 

przejazdu odbywała by się odpowiednio wcześnie, tak, aby maszynista, bądź dyżurny ruchu, 

miał czas na weryfikację zgłoszonego ostrzeżenia i podjęcie decyzji o ewentualnym 
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zatrzymaniu pociągu. Dodatkowo rozwiązanie to zmniejszyło by ryzyko niepotrzebnego 

zatrzymania pociągu spowodowanego fałszywym alarmem. Zastosowanie transmisji wideo 

wymagało by zastosowania systemu radiokomunikacyjnego o przepustowości, która 

pozwoliła by na taką transmisję. 

Należy podkreślić że proponowana koncepcja rozwiązania nie pozwoli na całkowite 

uniknięcie kolizji pociągów z przeszkodami znajdującymi się na przejeździe, jednak może 

pozwolić na szybszą reakcję w warunkach ograniczonej widoczności, dzięki czemu 

możliwym jest wcześniejsze wdrożenie hamowania awaryjnego, co zaś prowadzi  

do zmniejszenia prędkości pociągu i skutków ewentualnej kolizji. 

Rozwiązanie przedstawione w koncepcji mogło by znaleźć największe zastosowanie 

na przejazdach na których widoczność jest utrudniona, czy na przejazdach znajdujących się 

na łukach, bądź w ich okolicy. 

4. PODSUMOWANIE 

Osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych 

jest największą bolączką współczesnego transportu kolejowego jak i drogowego. Działania 

związane z poprawą sytuacji bezpieczeństwa na przejazdach są działaniami ciągłymi. 

Jednakże całkowite wyeliminowanie ryzyka przy przekraczaniu przejazdu kolejowo-

drogowego jest właściwie niemożliwe. W Polsce istnieje na dn. 27 kwietnia 2016 roku 

14827 przejazdów wszystkich kategorii, w tym 8627 przejazdów najniebezpieczniejszej 

kategorii D [5]. 

Poziom zabezpieczeń SRK przy przejeździe gwarantuje niemal 100% bezpieczeństwo. 

Jednakże w dalszym ciągu wypadki na przejazdach zdarzają się. I będą się zdarzać dopóki 

jednopoziomowe przejazdy będą istnieć. 

Z tego powodu przy zabezpieczaniu przejazdów kolejowo drogowych należy uciekać 

się do stosowania wszystkich możliwych nowinek technologicznych, jak np. tablice zmiennej 

treści, systemy telewizji przemysłowej, czy zaproponowane w referacie systemy detekcji 

obiektów na przejeździe w sytuacji gdy do przejazdu zbliża się pociąg. Systemy takie byłyby 

ogromną pomocą w zapewnieniu bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym.  

Oczywiście, system detekcji nie będzie pomocą, gdy na niestrzeżony przejazd, tuż 

przed zderzak pociągu wjedzie samochód, jak w sytuacji z dn. 9.05.2017 z Wolsztyna gdzie 

rozpędzony samochód zderzył się z pociągiem [6]. System taki natomiast zawiadomi obsadę 

pociągu oraz dyżurnego ruchu o samochodzie który uległ awarii na przejeździe i jest 

zagrożeniem w ruchu. System detekcji jest pomocny także w warunkach ograniczonej 
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widoczności, dzięki czemu możliwym jest wcześniejsze wdrożenie hamowania awaryjnego,  

co zaś prowadzi do zmniejszenia prędkości pociągu i skutków ewentualnej kolizji.  

Należy badać i implementować w kolei wszystkie możliwe nowinki technologiczne. 

Zastosowanie nawet najprostszych rozwiązań może znacząco poprawić poziom 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego, a co za tym idzie poprawić komfort 

pasażerów i zaufanie do usługi. 
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HOBBYSTYCZNY RUCH DREZYNOWY NA NIECZYNNEJ INFRASTRUKTURZE 

KOLEJOWEJ - SZANSE, ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY 

mgr inż. Krzysztof M. Różański  

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie  

Stowarzyszenie Puszczańska Kolej Drezynowa  

Celem niniejszego referatu jest krótkie wprowadzenie w problematykę ruchu 

hobbystycznego i turystycznego ruchu lekkich drezyn w Polsce. Chociaż drezyny ręczne, 

rowerowe, a także lekkie motorowe ponownie przemierzają nasze szlaki już siedemnasty 

rok, doskwiera brak naukowo-technicznej refleksji nad tym zagadnieniem. Krótkie 

wystąpienie nie jest w stanie zapełnić tej luki; intencją autora jest zasygnalizować wybrane 

główne zagadnienia i problemy oraz pokrótce odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się 

pytania:  

• skąd i dlaczego na infrastrukturze kolejowej w XXI wieku nagle ponownie 

pojawiły się lekkie drezyny ręczne, rowerowe, czy nawet o napędzie 

mechanicznym? 

• czy jest to korzystne zjawisko – czy tzw. „koleje drezynowe” powinny być 

wspierane i rozwijane, czy też raczej wygaszane? 

• jak to wygląda od strony prawnej? 

• co z bezpieczeństwem? 

• co dalej? 

1.  SKĄD W XXI WIEKU DREZYNY NA POLSKICH SZLAKACH? 

Narastająca od końca ubiegłego wieku fala zamknięć linii kolejowych  

w Rzeczypospolitej i związana z tym postępująca degradacja opuszczonej infrastruktury 

doprowadziła do wykształcenia się nowego zjawiska – kolei drezynowych. Od kilkunastu lat 

stowarzyszenia miłośników kolei obejmują – za zgodą i w porozumieniu z zarządcami 

nieczynnej infrastruktury (m. in.: Gmina Krokowa, PKP PLK, Powiat hajnowski, różne koleje 

wąskotorowe) opiekę nad niektórymi fragmentami nieczynnych linii kolejowych, 

udrażniając szlaki i prowadząc tam przejazdy lekkimi pojazdami szynowymi – zabytkowymi 

lub nowo zbudowanymi drezynami ręcznymi, rowerami szynowymi, także lekkimi 

drezynami o napędzie spalinowym (między innymi tradycyjne drezyny lekkie typu DL-2,  

a także różne pojazdy własnej konstrukcji, samochody dostosowane do jazdy po szynach – 
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od klasycznej „warszawy” przez polonezy, po fiaty 126p i podobne). W niektórych 

przypadkach organizowane są także odpłatne przejazdy dla turystów. Przejażdżki drezyną 

ręczną bywają też częstą atrakcją na (współorganizowanych przez PLK i Przewoźników) 

festynach. Pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce stanowiła powołana w 2001 roku 

przez gdański Klub Turystyki Kolejowej „Tendrzak” Kolej Drezynowa na należącej do gmin 

linii nr 263 Swarzewo – Krokowa w powiecie puckim (przed objęciem linii krokowskiej, 

hobbyści z „Tendrzaka” dokonali kilku okazjonalnych przejazdów drezynami po innych 

liniach w województwie), gdzie stała się lokalną atrakcją [1]. Później pojawiły się kolejne 

tego typu inicjatywy – najpierw w Wielkopolsce, i na Dolnym Śląsku. Obecnie takich 

przedsięwzięć jest prawie dwadzieścia, a tendencja jest wciąż – w miarę zamykania 

kolejnych linii – wzrostowa. 

 

Fot. 1. Drezyna ręczna Grodziskiej Kolei Drezynowej i rower szynowy Puszczańskiej Kolei Drezynowej na szlaku 

Grodzisk Wlkp – Ujazd Wlkp 

2. DREZYNY NA NIECZYNNYCH TORACH – KORZYŚĆ, CZY RACZEJ KŁOPOT? 

Korzyść dla zarządcy infrastruktury 

Jak wykazała praktyka na wielu liniach (zarówno należących do spółek z grupy PKP, 

jak i do samorządów), umożliwienie towarzystwom miłośników kolei objęcie „opieki” nad 

linią kolejową, przez uzdatnienie jej do ruchu drezyn i prowadzenia takichż przejazdów, 

wiąże się z licznymi korzyściami dla samej infrastruktury, a pośrednio dla jej zarządcy. 

Zarządca, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, na mocy porozumienia 

zawartego z „drezyniarzami”, może wiele zyskać: 
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• patrolowanie szlaku umożliwiające szybkie reagowanie na zamachy na swoje 

mienie (w porozumieniu można zawrzeć obowiązek regularnego objazdu bądź 

obchodu szlaku, sporządzania dokumentacji fotograficznej, a także meldowania  

o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach, jak kradzieże, przygotowania  

do kradzieży, akty wandalizmu etc. Zdarza się, że cenną dodatkową wiedzę  

na ten temat drezyniarze zdobywają w rozmowach z mieszkańcami, którzy 

widząc „kolejarzy” chętnie z własnej inicjatywy dzielą się swoimi 

spostrzeżeniami) 

• ograniczenie kradzieży infrastruktury: wykonywanie prac na linii oraz częste 

przejazdy (choćby nawet tylko drezyną ręczną!) sprawiają, że w oczach 

okolicznych mieszkańców tory nie są już „porzucone”, „zapomniane” i „niczyje” – 

w efekcie wydatnemu zmniejszeniu ulega zarówno społeczna akceptacja dla 

kradzieży, jak i poczucie bezkarności sprawców 

• wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem linii kolejowej i uzupełnianiem 

braków (np. oczyszczanie trójkątów widzialności na skrzyżowaniach kolejowo-

drogowych, wykonywanie prostych prac torowych, podstawowa konserwacja 

urządzeń srk, etc. Szczegółowe rozwiązania zależą od charakteru linii oraz 

poziomu organizacyjno-merytorycznego użytkownika), przy ewentualnym 

minimalnym wsparciu materiałowym jeżeli jest potrzebne 

• utrzymanie danych odcinków w stanie przejezdności, utrudniającej degradacje 

nasypu oraz budowli inżynieryjnych (m. in. przez korzenie drzew) 

• korzyść społeczna – poprawienie wizerunku zarządcy infrastruktury jako 

„dobrego gospodarza” (tory i przyległa infrastruktura nie kojarzą się już  

z „dzikimi ogrodami botanicznymi” czy ustronnym miejscem spotkań 

„elementu”) 

• powyższe mogą stanowić istotny element przygotowania i zabezpieczenia 

szlaku przed jego ewentualną rewitalizacją 

• w przypadku samorządów lokalnych lub współpracy z samorządami – 

podniesienie walorów gminy czy powiatu, wizerunkowych i turystycznych 
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Fot. 2. Drezyna ręczna „Ryś” Puszczańskiej Kolei Drezynowej przy odkrytym miejscu kradzieży podkładek 

żebrowych, szlak Nieznany Bór - Czerlonka 

Pozornie realizacja zabezpieczenia przynajmniej części z powyższych zadań możliwa 

jest przez umożliwienie hobbystom zaopiekowania się linią „na pieszo”, tj. wykonywania 

powyższych czynności bez angażowania żadnych pojazdów szynowych. Doświadczenie 

wykazało jednak, iż zarówno trwałe zaangażowanie wolontariuszy, jak i oddźwięk 

społeczny, mają miejsce jedynie, gdy – choćby przez ruch drezyn – przez hobbystyczne 

działania udaje się stworzyć namiastkę „prawdziwej” kolei. Choćby czasowy ruch 

drezynowy zwiększa prawdopodobieństwo „przetrwania” linii kolejowej, a zatem – w razie 

wystąpienia w przyszłości bardziej sprzyjających warunków finansowych umożliwiających 

modernizację – ponownego wykorzystania w ruchu planowym. 

 

Fot. 3. Działacze Krzywińskiej Kolei Drezynowej podczas inspekcji szlaku Bielewo-Bieżyń drezyną motorową 

Korzyść dla regionu 

W przypadku niektórych szlaków, udostępnienie przejażdżek drezynami dla 

wszystkich zainteresowanych, może stać się także dodatkową atrakcją turystyczną  

i impulsem gospodarczym dla gminy czy regionu. Klasycznym przykładem mogą tu być 

Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe (Zagórz – Krościenko na linii nr 108). 
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Trzeba jednak mieć na uwadze, iż tworzenie „kolei drezynowych” nakładem dużych 

środków finansowych możliwe jest tylko w bardzo atrakcyjnych turystycznie rejonach,  

a w większości wypadków potencjał ekonomiczny takich przedsięwzięć jest ograniczony;  

za duże bariery finansowe rozpoczęcia czy utrzymania takiej działalności na większości 

szlaków mogą stać się barierą nie do pokonania. Jednak nawet jedynie samofinansująca się 

kolej drezynowa nie tylko pomaga powstrzymać degradację infrastruktury, lecz także pełni 

ważną rolę społeczną jako oddolne działanie „obywatelskie” oraz dodatkowy obiekt 

sportowy dla mieszkańców. 

Przeszkody 

Największą przeszkodę dla powstawania nowych „kolei drezynowych” stanowią opory 

zarządców do udzielania zgód na drezynowe wykorzystanie ich infrastruktury. Problem ten 

zostanie szerzej rozwinięty w kolejnych rozdziałach, dotyczących wątpliwości co do stanu 

prawnego oraz bezpieczeństwa. 

3. MAŁE DREZYNY A PRAWO, UDOSTĘPNIENIE LINII DREZYNOM – ASPEKT 

PRAWNY 

Stan prawny w Polsce 

Kwestia ruchu drezyn ręcznych (i podobnych małych pojazdów szynowych) aktualnie 

nie jest w Polsce ściśle uregulowana prawnie. Zarówno daje to szansę na pewną 

„elastyczność”, jak i też bywa bardzo kłopotliwe. W praktyce równolegle – nawet w obrębie 

jednego przedsiębiorstwa PKP PLK SA (!) – funkcjonuje alternatywnie kilka zupełnie 

rozbieżnych interpretacji: 

• małe drezyny nie są przewidziane przez prawo, a zatem ewentualna działalność 

drezynowa jest w naszym kraju mniej lub bardziej nielegalna („szara strefa”) 

• brak regulacji oznacza, iż nie są stawiane dodatkowe wymogi formalne takim 

pojazdom oraz ich obsłudze: podobnie jak w przypadku innych małych pojazdów 

czy środków transportu (hulajnóg, taczek, rowerów, kajaków, rowerów 

wodnych, łodzi wiosłowych, żaglowych do 7,5 m długości, ruchu pieszego – 

nawet po drogach publicznych, nordic walking, narciarskiego etc.) nie jest 

prawnie wymagana ani możliwa certyfikacja „drezyniarzy” ani ich pojazdów 

[tego rodzaju lub podobne interpretacje przyjmowane są między innymi przez 

Zarządców Infrastruktury, którzy zezwolili na ruch drezyn na swoich torach] 
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• brak regulacji oznacza, iż do drezyn (w tym drezyn ręcznych) – z braku wprost 

zapisanego w przepisach wyłączenia tego typu pojazdów – odnoszą się te same 

przepisy, co do „dużych” pojazdów kolejowych, jak ciężkie drezyny robocze 

WM15 zarządcy infrastruktury, albo w ogóle jak pociągi przewoźników [tego 

rodzaju interpretacje są przywoływane przy okazji odmowy wydawania zgód  

na stałe czy okazjonalne przejazdy drezynowe – przykłady zostaną podane 

dalej] 

W efekcie z obawy przed „ryzykiem” związanym z wydawaniem nieumocowanych 

prawnie decyzji negatywne interpretacje znacząco powstrzymują możliwość organizacji – 

jak wyżej wskazano, korzystnych zarówno społecznie jak i dla infrastruktury – przejazdów 

drezynowych. Nie rozstrzygając co do słuszności któregokolwiek z trzech powyższych 

wariantów, wskazać można na przykładowy „dylemat”, logicznie wypływający  

z powyższych: 

• Istnieje dość powszechna zgoda, że ruch drezyn turystycznych nie może 

odbywać się na torach czynnych dla planowego ruchu pociągów (na zasadach,  

na jakich korzystają licencjonowani przewoźnicy lub podobnych), a jedynie  

na torach wyłączonych z ruchu. Istnieją jednak rozbieżne opinie co do tego, czy 

dotyczy to wszystkich torów zamkniętych, czy jedynie linii trwale zamkniętych  

i wyłączonych z ruchu. W ramach jednego przedsiębiorstwa „PKP PLK S. A.” 

funkcjonują obie interpretacje: pierwsza zakłada, że jeżeli na danym torze nie 

jest planowany w danym momencie ruch pociągów, to tor można zamknąć  

i udostępnić drezynom, druga zaś – że udostępnienie toru do ruchu 

drezynowego jest niemożliwe, dopóki tor znajduje się w ewidencji torów 

czynnych, a zatem że sama choćby potencjalna dostępność danej linii dla 

licencjonowanych przewoźników wyklucza możliwość skorzystania z linii 

(choćby porośniętej przez kilkuletnie drzewa) przez drezyny. 

• Pojawia się też wątpliwość odwrotna, mianowicie, czy drezyny (inne, niż pojazdy 

pomocnicze, używane przez zarządcę infrastruktury do naprawy toru) w ogóle 

mogą poruszać się po torze, który jest zamknięty dla ruchu? Czy właściciel lub 

zarządca udostępniając swoją nieużywaną infrastrukturę drezynom 

turystycznym, jest zobowiązany posiadać autoryzację/świadectwo 

bezpieczeństwa? Czy udostępnienie nieczynnego nieużywanego toru do ruchu 

drezyn – hobbystycznego czy turystycznego – oznacza już „eksploatację” tego 

toru w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym? 
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• Całkowicie oddzielną kwestią pozostaje jeszcze pytanie o ewentualne 

kwalifikacje wymagane od załóg drezyn. 

Przykłady zagrożeń dla kolei drezynowych wynikających z niejasności prawnych 

Mazurski Szlak Drezynowy 

Pierwsza z powyższych niejasności w efekcie uniemożliwiła powstanie kolei 

drezynowej na linii 223 (Czerwonka – Ełk) na odcinku Mrągowo – Mikołajki. Lokalna 

Organizacja Turystyczna i PTTK na uruchomienie turystycznej kolei drezynowej opartej  

o rowery szynowe uzyskały dotację w wysokości 124 tys. zł. Ostatecznie okazało się jednak, 

iż – mimo iż ruch towarowy prowadzony jest wyłącznie na odcinkach Czerwonka – 

Mrągowo i Orzysz – Ełk, to ponieważ może pojawić się zainteresowany przewoźnik, choćby 

czasowe udostępnienie drezynom zarastającej i ulegającej degradacji linii nie jest możliwe 

[2] 

Drezynowa Kolej Nadzalewowa  

Przebiegająca brzegiem Zalewu Wiślanego linia nr 254 Tropy – Elbląg Zdrój – 

Tolkmicko – Frombork – Braniewo została wyłączona z eksploatacji przez PLK w grudniu 

2014 roku (regularny ruch został zakończony wiosną 2006); wiosną kolejnego roku 

wspierane przez lokalne samorządy Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” 

zaopatrzyło się w cztery dwunastoosobowe drezyny ręczne za łączną kwotę 80 tysięcy 

złotych (otrzymano wsparcie unijne 85%, wkład własny pochodził z funduszy samorządu). 

Liczono na przejazdy turystyczne na całej trasie od Elbląga-Zdroju do Braniewa [3]. 

Nieoczekiwanie PLK potraktowały sprawę udzielenia zgody na ruch drezyn jako 

udostępnienie infrastruktury, i zażądały licencji przewoźnika: „Stowarzyszenie Lanzania, aby 

uruchomić przewozy na tej linii musi posiadać, zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, 

licencję, którą wydaje Urząd Transportu Kolejowego. Realizacja projektu przewozu 

turystów drezynami, może się odbywać po zapewnieniu pasażerom bezpieczeństwa  

i spełnieniu wymogów ustawy. W związku z tym, organizator nie otrzymał zgody  

na poruszanie się drezynami po linii” – stwierdziły PLK; udzielono jedynie zgody na postój 

drezyn na jednym z torów stacyjnych st. Tolkmicko oraz na okazjonalne przejazdy w obrębie 

stacji w z góry określonych dniach [4]. Pojawiła się wówczas także kolejna opcja – przejęcia 

linii przez samorządy. W marciu kolejnego (2016) roku starosta braniewski złożył wniosek  

o nieodpłatne przejęcie linii; postanowiono także zmienić status linii na bocznicę kolejową,  

a drezyny na chwilę pojawiły się na torach – jednak jedynie na przejazdach inspekcyjnych; 

wciąż nie wiadomo, kiedy będą udostępnione turystom [5]. 
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Powyższa historia jest dodatkowo niezrozumiała przez fakt, iż na innych liniach –  

w ramach tej samej spółki PKP PLK SA – dochodzi do udzielania zgód na prowadzenie kolei 

drezynowych (bez posiadania przez podmioty drezynowe licencji przewoźnika etc.). 

Rozwiązania prawne w innych krajach UE 

W Unii Europejskiej brak ujednoliconych przepisów w sprawie drezyn ręcznych czy 

rowerów szynowych. Przeprowadzona przez UTK kwerenda wykazała, że najczęściej 

podawanym stanowiskiem jest jednakże – minimalnie się różniące w szczegółach – 

wykluczenie drezyn ręcznych i rowerowych z katalogu pojazdów kolejowych, a tym samym  

z przepisów kolejowych [m. in. Republika Czeska, Dania, Szwecja, Portugalia, Irlandia],  

a niekiedy i z krajowych [Irlandia, Portugalia]. W Danii – ponieważ drezyny nie  

są traktowane jako tabor kolejowy – odpowiedzialną za zatwierdzenie homologacji 

przedmiotowych drezyn jest duńska Policja. Na ogół takie pojazdy mogą być używane 

wyłacznie na wydzielonej infrastrukturze, poza publicznym transportem kolejowym [Dania, 

Portugalia]. Należy podkreślić, iż nieuwzględnienie drezyn w prawie krajowym nie musi 

oznaczać braku czuwania nad bezpieczeństwem ich eksploatacji na narodowej sieci 

kolejowej – może jednak ona nie być regulowana przez przepisy państwowe, a przez SMS 

(system zarządzania bezpieczeństwem) zarządcy infrastruktury, jak jest np. w Irlandii.  

Z kolei we Włoszech wymogi techniczne stawiane przed rowerami szynowymi 

przeznaczonymi do użycia na nieczynnych liniach określać ma Ente Nazionale Italiano  

di Unificazione (włoska Jednostka normalizacyjna, odpowiednik Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego). 

4. UDOSTĘPNIANIE LINII DREZYNOM – ASPEKT FINANSOWY 

Kolejną wątpliwością, jaka czasem pojawia się w związku z udostępnianiem 

infrastruktury kolejowej do ruchu drezyn jest kwestia odpłatności, mianowicie czy i w jakiej 

wysokości podmioty drezynowe powinny płacić za korzystanie z linii? W przypadku 

zastosowania „cennikowych” stawek za korzystanie, czy też dzierżawę, otrzymuje się kwoty 

poza zasięgiem „kolei drezynowych”. Prowadzenie drezynowej lub kolejowej działalności 

turystycznej nie gwarantuje uzyskiwania intratnych dochodów z tego tytułu. Jest  

to w większości przypadków działalność klubów miłośników i pasjonatów, którym 

obcowanie z koleją daje poczucie satysfakcji i samorealizacji. Zarządca Infrastruktury (bez 

dodatkowych kosztów własnych!) i lokalna społeczność także korzystają z istnienia takiego 

przedsięwzięcia, o czym wspomniano już w poprzednim rozdziale. Z tego względu dobrą  

i dość powszechną praktyką jest udostępnianie przez Zarządców infrastruktury kolejowej 

na rzecz kolei drezynowych nieodpłatnie. 
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Czynnikiem hamującym zakładanie kolei drezynowych w tym wypadku może być 

obawa osób decyzyjnych o bycie posądzonymi – w razie zastosowania stawek innych, niż 

„rynkowe” (tzn. stosowane wobec „dużych” podmiotów kolejowych) – o niegospodarność, 

korupcję, lub udzielanie niedozwolonej pomocy publicznej. 

Wydatnie pomóc mógłyby tutaj proste przepisy (państwowe lub np. wewnętrzne PKP) 

jasno zezwalające na takie bezpłatne (w zamian za pewne zobowiązania) udostępnienie 

infrastruktury do celów drezynowych. Umożliwiłoby to powołanie się na te przepisy, 

zamiast każdorazowego przechodzenia całej drogi od początku. 

Wśród pokrewnych zagadnień formalno-prawnych, które również wymagają 

rozstrzygnięcia należą też kwestie: 

• postępowania, gdy do prowadzenia kolei drezynowej na danej linii zgłosi się 

kilka podmiotów 

• możliwości „zobowiązania” na pewnych zasadach zarządcy do nieusuwania 

„kolei drezynowej” z linii (z wyjątkiem np. sytuacji udostępnienia jej 

licencjonowanemu przewoźnikowi), celem uniknięcia sytuacji, w której grupa  

po oczyszczeniu linii zostałaby z niej usunięta, a linia zlikwidowana (takie 

sytuacje miewały już miejsce [6]). 

Wymienione w pkt. 3A i 3B niejasności formalne powodują, iż na wielu liniach ruch 

drezynowy nie może zostać uruchomiony, lub też zgoda zostaje wydana znacznie za późno 

(gdy degradacja linii, np. wskutek kradzieży infrastruktury, demontażu rozjazdów, 

zaasfaltowania przejazdów, uniemożliwi uruchomienie inicjatywy, lub nieakceptowalnie 

podniesie koszty). 

5.  BEZPIECZEŃSTWO DREZYN 

Wstępna ocena ryzyka i zagrożeń 

Ruch drezyn ręcznych i rowerowych nie jest obarczony dużym ryzykiem, o czym 

świadczy brak wypadków przez lata funkcjonowania kolei drezynowych, i to bez przepisów  

je normujących (niewykluczone natomiast, że mogły mieć miejsce liczne incydenty – brak 

danych w tej sprawie; temat zostanie dalej poruszony). W istocie ryzyko związane z ruchem 

drezyn napędzanych siłą mięśni jest niewielkie; przejazd drezyną ręczną czy rowerem 

szynowym w wielu kwestiach analogiczny jest do poruszania się zwykłym rowerem, przy 

czym drezyna jest bezpieczniejsza – brak tu zagrożenia kolizją z większym uczestnikiem 

ruchu, a poruszanie się po szynach eliminuje typowe dla roweru ryzyko zjechania z drogi, 
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wjechania do dziury itp w przypadku chwili nieuwagi. Drezyna ręczna z uwagi na nieco inny 

sposób napędzania (drążek napędowy poruszający się dopóty, dopóki koła pojazdu się 

toczą) niż rower (wyposażony na ogół w wolnobieg) może – przy błędnej obsłudze – być 

źródłem obrażeń, jednakże na ogół zagrożenie to można zminimalizować, szkoląc przed 

wycieczką osoby z obsługi takich pojazdów. Precyzyjna ocena ryzyka będzie się różnić 

między poszczególnymi drezynami; można przyjąć, że w większości konstrukcji jest to ten 

sam rząd wielkości, co przy jeździe na zwykłym rowerze. 

Z drugiej strony, istnieje możliwość wykolejenia i związanego z tym nagłego 

zatrzymania pojazdu. Dwa czynniki ograniczają jednak ryzyko z ewentualnością takich 

zdarzeń: po pierwsze, relatywnie bardzo mała prędkość ograniczająca dotkliwość takiego 

zdarzenia, po drugie, wykolejenia są rzadkością podczas otwartych dla osób postronnych 

jazd "turystycznych" – odbywających się wypróbowanym taborem po sprawdzonym  

i przygotowanym szlaku. 

Zdecydowana większość wykolejeń w ruchu drezynowym ma miejsce w przypadku 

jazd hobbystycznych - związanych z przejazdem próbnym po szlaku (możliwość napotkania 

ubytków szyn [kradzieże], drzewa, zapiaszczone przejazdy etc) bądź jazd próbnych nowego 

taboru; nie stanowią one zagrożenia dla osób postronnych, kadra zaś drezynowa na tego 

typu próbnych przejazdach jest należycie przygotowana na taką okoliczność, wreszcie 

wszystko odbywa się ze znikomą prędkością. Należy tu nadmienić, iż ponowne wstawienie 

drezyny na tor nie jest trudne. W przypadku lekkich drezyn nie jest więc to zagrożenie 

poważne. 

Na prawie wszystkich szlakach eksploatowanych drezynowo podstawowe źródło 

zagrożeń stanowią skrzyżowania kolejowo-drogowe. Niezależnie od teoretycznych 

rozważań „kto ma pierwszeństwo”, standardem – z reguły zresztą wymaganym też przez 

zarządców infrastruktury kolejowej, zezwalających u siebie na ruch drezyn – jest 

zabezpieczanie tych skrzyżowań (jeżeli nie są obsługiwane przez dróżnika) - przez 

odpowiednio wyszkoloną osobę, odpowiedzialną za zatrzymanie ruchu drogowego  

i zezwolenie drezynom na przejazd (drezyny dojeżdżają do skrzyżowania i czekają na sygnał 

do dalszej jazdy). Z reguły ta osoba jest jednocześnie pilotem wycieczki drezynowej. 
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Fot. 4. Drezyny samochodowe – Warszawa i Fiat Seicento, Białowieża 

Ostatnią kategorię stanowią drezyny motorowe. Wśród nich można wyróżnić pojazdy 

historyczne – drezyny lekkie DL-2 i pokrewne, konstrukcje własne, oraz samochody 

dostosowane do jazdy po torach, na wzór używanych niegdyś przez PKP samochodów „FSO 

Warszawa” zaopatrzonych w koła kolejowe. Z uwagi na bardzo zróżnicowane 

charakterystyki tych pojazdów trudno jest ocenić ryzyko związane z ich eksploatacją, 

zwłaszcza iż możliwość osiągania większych prędkości sprawia, że znacznie więcej – niż  

w przypadku pojazdów napędzanych siłą mięśni ludzkich – zależy od sprawności i wyobraźni 

kierującego. Wstępna ocena wskazuje, że drezyny samochodowe są (oczywiście pod 

warunkiem odpowiedzialnej eksploatacji zwłaszcza w zakresie doboru prędkości) względnie 

bezpieczne dla osób nimi podróżujących, gdyż samochody fabrycznie (pod warunkiem 

bieżącej kontroli stanu technicznego, np. przez standardowe drogowe przeglądy techniczne) 

wyposażone są w dobry układ hamulcowy (trzeba tu mieć na uwadze jednak niedostateczną 

masę hamującą, a zatem i słabą przyczepność), a ich konstrukcja pozwala (w porównaniu  

z otwartymi konstrukcjami wykonanymi sposobem gospodarczym) na względnie bezpieczne 

zniesienie ewentualnej kolizji na małej prędkości – tak, jakby miało to miejsce na drodze. 

Kultura bezpieczeństwa 

Ze względu na zasygnalizowane już zawieszenie dynamicznie rozrastającego się 

sektora drezynowego w próżni prawnej, mamy do czynienia ze swoistym paradoksem: 

wysoki poziom bezpieczeństwa, połączony z bardzo niskim poziomem kultury 

bezpieczeństwa. Jednym z jego źródeł jest wspomniane już funkcjonowanie drezyn –  

w zależności od interpretacji „mimo braku” przepisów lub „wbrew” im. W takiej sytuacji, aby 

uzyskać zgodę na korzystanie z torów, hobbyści kolejowi muszą przekonać zarządcę 

infrastruktury, że będzie „bezpiecznie”; w toku negocjacji zawsze pada sakramentalne  

„a co, jeżeli coś się stanie?”. Groźba utraty prawa do korzystania z torów przy najmniejszym 

choćby zdarzeniu kolejowym sprawia, że bezpieczeństwo jest dla większości drezyniarzy 

priorytetem. Brak poważnych wypadków przez tak wiele lat wskazuje, iż na ogół 

drezyniarze są odpowiedzialni, a drezyny bezpieczne. Jednak istniejąca sytuacja, w której –  

z uwagi na obecność drezyn w „szarej strefie” – nic (wbrew prawom fizyki i statystyki) „nie 
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ma prawa się zdarzyć”, długofalowo przekłada się ujemnie na bezpieczeństwo, ponieważ 

utrudnia czy wręcz uniemożliwia systemowe podejście do spraw bezpieczeństwa.  

Po pierwsze, obawa przed konsekwencjami (tj. iż w razie zdarzenia nie będzie rozpatrywany 

przebieg wypadku, tylko iż drezyniarz – jako „nielegalny” – zostanie z automatu uznany  

za winnego, a także bezpowrotnie eksmitowany ze swoich torów), w naturalny sposób 

generuje tendencję do tuszowania błędów, a nie do wyciągania z nich wniosków w celu 

zapobieżenia takim zdarzeniom w przyszłości. Oznacza to, ze poziom bezpieczeństwa nie 

wzrasta (przynajmniej w tempie, w jakim byłoby to możliwe). 

 

 

Rys. 1. Możliwy scenariusz po zdarzeniu.  

Po drugie, brak formalnych podstaw sprawę „co należy, a czego nie należy” pozostawia  

w całości odpowiedzialności i wyobraźni poszczególnych drezyniarzy. Większość 

przedstawicieli tego środowiska jest odpowiedzialna i stara się przewidywać możliwe źródła 

zagrożeń, autorowi znani są jednak i „legaliści”, postępujący według logiki „skoro prawo tego 

ode mnie nie wymaga, to nie muszę tego robić”. W efekcie, z uwagi na bardzo luźne 
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wyobrażenie „co może mieć miejsce, a co nie”, w wielu sytuacjach nie wiadomo nawet, czy 

miał miejsce incydent czy też nie; to samo dotyczy się sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. 

Stanowi to potencjalne zagrożenie, gdyż sytuacja potencjalnie niebezpieczna może zostać 

przeoczona czy zbagatelizowana (np.: drezyna wjechała bez zatrzymania na skrzyżowanie 

kolejowo-drogowe, ale żaden samochód nie jechał; ruchem drogowym na przejeździe 

kierowała osoba niedosłysząca, która nie usłyszała nadjeżdżającego samochodu, jednakże 

sama obecność osoby w kamizelce na przejeździe sprawiła, że pojazd się zatrzymał, więc 

„nic się nie stało”), a następnym razem powtórzyć się już jako incydent czy wypadek. 

Zdarzenia (w szczególności te, które da się zataić) są z reguły ukrywane; utrudnia  

to drezyniarzom naukę na własnych błędach i praktycznie uniemożliwia naukę na błędach 

cudzych. 

W dobie dynamicznego rozwoju kolei drezynowych w Polsce (liczne grupy, które nie 

tworzą już jednego dość blisko powiązanego ze sobą środowiska, jak miało to miejsce 

kilkanaście lat temu) narasta obawa, że – chociaż, czego dowodzi dotychczasowa statystyka 

– drezyny są bezpieczne, jeden nieodpowiedzialny korzystający z „liberalnych przepisów”  

(a raczej „liberalnej” ich wykładni) drezyniarz (im więcej drezyniarzy w Polsce, tym większe 

prawdopodobieństwo, iż taki się trafi) może spowodować wypadek, w reakcji na który 

powszechna „liberalna” wykładnia przepisów zmieni się na rygorystyczną, tj. iż w efekcie 

dojdzie do zamknięcia wszystkich czy prawie wszystkich kolei drezynowych w Polsce. 

Z tego względu dla zwiększenia bezpieczeństwa samego ruchu drezynowego oraz 

zarazem zabezpieczenia kolei drezynowych przed groźbą potencjalnego zamknięcia 

wskazane byłoby wnikliwsze zbadanie tematu (dokładne i rzetelne oszacowanie ryzyka 

wystąpienia na drezynach różnych zdarzeń, z uwzględnieniem ich dotkliwości  

i prawdopodobieństwa) i na tej podstawie opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk dla kolei 

drezynowych; wdrażanie jego zaleceń miałoby charakter dobrowolny (potrzebna jest też  

tu pewna elastyczność – np. żeby zbyt ścisły charakter przepisów nie spowodował 

konieczności np. modyfikowania dobrych, bezpiecznych pojazdów sprowadzonych  

z zagranicy poprzez np. osłabianie konstrukcji aby zmieściły się w arbitralnie ustalonych 

limitach masy etc.), ale jego przestrzeganie mogłoby stanowić pewne kryterium dla 

ubezpieczycieli, zarządców infrastruktury, a także przy rozpatrywaniu przebiegu zdarzeń. 

Wymogi powinny być nieco surowsze dla drezynowych kolei turystycznych wożących osoby 

postronne, a nieco luźniejsze dla przejazdów hobbystycznych. Wskazane byłoby też, aby 

stworzyć drezyniarzom możliwość odbycia prostego szkolenia; takie szkolenie powinno 

zawierać zarówno zasady bezpieczeństwa (zasady poruszania się na szlaku kolejowym, 
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sygnały dźwiękowe, oznakowanie prowadzącego pojazd, zachowanie się na przejazdach 

kolejowych etc.) jak i elementy systemowego podejścia do bezpieczeństwa. W celu 

promowania kultury bezpieczeństwa potrzebne jest także stworzenie takich warunków, aby 

drezyniarze mogli zgłaszać sytuacje potencjalnie niebezpieczne i incydenty, w których brali 

udział, w celu ich analizy i zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa (np. przez aktualizację 

Kodeksu); ujawnianie takich zdarzeń powinno być premiowane, a nie – jak obecnie – grozić 

sankcjami. 

6. WNIOSKI I PERSPEKTYWY 

Jak ukazano powyżej, od początku wieku liczne „koleje drezynowe” rewitalizują 

nieczynną infrastrukturę kolejową, nieraz stanowiąc lokalną atrakcję turystyczną. Stało się 

to między innymi dzięki brakowi gorsetu przepisów, co umożliwiło nieskrępowany, 

odpowiedzialny rozwój tej branży. Coraz bardziej daje jednak zauważyć się,  

że niedoprecyzowany stan prawny utrudnia uruchamianie takich inicjatyw (każda nowa 

„kolej” musi z reguły od nowa dowodzić racji swojego istnienia, czasem anulowane zostają 

inicjatywy już rozpoczęte), a także nie sprzyja budowaniu kultury bezpieczeństwa. Istnieje 

także zagrożenie, iż jedno poważne zdarzenie kolejowe z udziałem drezyn może zagrozić 

całej branży. 

Autor postuluje wprowadzenie zainicjowanie prac nad sformułowaniem pewnego 

minimalnego zestawu (w formie Kodeksu Dobrych Praktyk) zaleceń i wymogów  

co do funkcjonowania „kolei drezynowych”, z jednoczesnym oficjalnym zwolnieniem  

od większości lub wszystkich przepisów tyczących się „dużej” kolei – tak, jak ma to miejsce  

w wielu innych krajach europejskich, oraz zainicjowania naukowo-technicznej refleksji nad 

aspektami bezpieczeństwa i organizacji takich przedsięwzięć. W dobie powrotu Europy  

do transportu szynowego, można żywić nadzieję, iż dobrze funkcjonujące koleje drezynowe 

pozwolą nieczynnej infrastrukturze kolejowej dotrwać lepszych czasów, i reaktywacji 

planowego ruchu pociągów. 
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PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ ZAGRANICZNYCH SYSTEMÓW  

INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 

Kaja Kita 

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej 

1. WSTĘP 

Współcześnie rynek rozwiązań i urządzeń w dziedzinie informacji pasażerskiej ulega 

rozszerzeniu w ofercie pełnionych funkcji dodatkowych, a także możliwości systemowych. 

Mimo ciągłej obecności tradycyjnych sposobów udostępniania niezbędnych komunikatów, 

czyli w postaci zwykłego rozkładu jazdy pociągów umieszczonego w gablotach na peronach, 

przystankach jak i wypieranych współcześnie przez monitory LCD, bądź TFT tablic 

klatkowych to właśnie nowoczesne rozwiązania są w stanie sprostać oczekiwaniom 

przeciętnego podróżnego. W dobie nieustannego dostępu do globalnej sieci i przy 

dynamicznym rozwoju oraz zaawansowaniu tworzonych aplikacji mobilnych powstają coraz 

dokładniejsze narzędzia do wymiany informacji między pasażerami oraz z systemem.  

Szczególnie ciekawe, jeśli chodzi o rozwiązania w dziedzinie szeroko rozbudowanej 

informacji pasażerskiej są systemy niemieckie stosowane między innymi do nadzoru ruchu 

publicznego m. in. w Szwajcarii.  

W niniejszym artykule przedstawione zostały systemy: CUS oraz PSItraffic 

użytkowane aktualnie w Szwajcarii do kontroli ruchu pasażerów oraz dostarczania 

informacji podróżnym w czasie rzeczywistym. 

2. SYSTEM CUS 

CUS jest scentralizowanym systemem informacyjnym dla użytkowników 

szwajcarskiego transportu publicznego. Służy jako źródło informacji na każdym etapie 

podróży, a także sprzyja wymianie danych między różnymi przewoźnikami w celu kooperacji 

i usprawnienia procesu transportowego. Zarządzanie i kontrolę nad procesami, w imieniu 

rządu federalnego, sprawuje firma SBB, jednak ze względu na zakres funkcjonowania obszar 

wykorzystanej infrastruktury i wykonywanych usług transportowych wykracza poza 

działalność tej konkretnej firmy. Część danych jest pobierana i dostarczana również spoza 
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terytorium Szwajcarii, głównie przy przejściach granicznych. Umożliwia to rozeznanie  

w połączeniach międzynarodowych. 55 

W tym celu wielu przewoźników dostarcza w ramach wymiany obustronnej dane 

poprzez standaryzowane interfejsy, a użytkownicy mogą łączyć się z systemem 

bezpośrednio lub przez miejscowe węzły wymiany danych dla konkretnych regionów. Dane 

są udostępnione i wykorzystywane przez aplikacje mobilne, na stacjach na wyświetlaczach 

stacyjnych i infokioskach, na tablicach pokładowych, a także do tworzenia internetowych 

harmonogramów jazdy dostępnych za pośrednictwem Internetu czy przez inne kanały 

wychodzące. Niezależnie od zastosowania, dane te muszą być zawsze spójne, jednakowe  

i ogólnodostępne. 

Platforma operacyjna bazuje na standardowym interfejsie czasu rzeczywistego VDV  

i dostarcza informacje o aktualnych, zaplanowanych jak również przewidywanych 

zdarzeniach takich jak: opóźnienia, przyjazdy i odjazdy, połączenia i możliwości przesiadki, 

informacje o trasach i przystankach. Priorytetem i kluczowym zadaniem platformy jest 

zarządzanie i aktualizacja informacji zbieranych w systemach podstawowych i odpowiednie 

uporządkowanie ich, co stanowi złożony proces ze względu na zasięg i ilość źródeł  

i dostarczanych przez nie danych. Strukturę można podzielić na 3 części: systemy źródłowe, 

system CUS oraz systemy użytkowników. Zależności między częściami przedstawia 

poniższy schemat. 

 

Rys. 1 Struktura systemu CUS (www.sbb.ch, dostęp 05.05.2017 r.) 

                                                                    

55 Stefan Strässle, Thomas Schneeberger, CUS, the centralised customer information system 
for the Swiss public transport network, ,,Signal + Draht”, 3, 2017, s. 40-44, s. 40. 
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CUSMDM jest narzędziem danych podstawowych dla wszystkich produktów 

systemów informacji pasażerskiej, opartym głównie na bazie danych Oracle wraz  

z zintegrowanym serwerem sieciowym. Za zarządzanie danymi podstawowymi 

odpowiedzialni są specjaliści z branży IT, do ich obowiązków należy zdefiniowanie 

wymaganych oraz dostosowanie formatu tak, aby były łatwe do odbioru i optymalne dla 

pasażerów, czyli w postaci tekstowej, tablic lub plików w kodzie XML. 

Kontrola technologii przesyła do systemu CUS w czasie rzeczywistym najnowsze 

informacje o numerach pociągów będących aktualnie w trasie poprzez adapter 

zapewniający transmisję danych do systemów kontrolujących urządzenia informacji 

wizualnej i głosowej. Gwarantuje to wystarczającą ilość informacji podstawowych  

o przewidywanym czasie przyjazdu konkretnej jednostki pociągowej. 

Docelowe rozkłady jazdy, obejmujące szwajcarską sieć transportu publicznego,  

są zbierane w systemie Info+ wychodzącym z inicjatywy rządu. Codziennie jest 

przygotowany rozkład oraz dokonywana aktualizacja przekazywane do CUS. 

 Kolejnym systemem źródłowym jest dedykowany dla firm transportowych serwis 

FOS. Przewoźnicy zamieszczają na nim informacje dotyczące składu pociągu, numerację 

wagonów, dodatkowo dostępne usługi, takie jak restauracje pokładowe, wagony rodzinne  

i są odpowiedzialni za zarządzanie składem zgodnie ze stosowanymi przez nich narzędziami. 

W celu kontroli spójności danych przekazywanych w czasie rzeczywistym przez 

prywatnych i lokalnych przewoźników oraz firmy transportowe i turystyczne konieczne 

było zastosowanie się do standardowego interfejsu według Związku Niemieckich Spółek 

Transportowych (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV)56. System CUS korzysta 

z interfejsów zgodnych ze standardami VDV453 i VDV454. 

Interfejs MMI CUS odpowiada za oddziaływanie między użytkownikiem  

a urządzeniami. Cztery centra monitorujące przepływ danych, działanie systemu oraz jego 

urządzenia skupiają się wokół 14 największych pod względem natężenia ilości pasażerów 

stacji kolejowych w Szwajcarii. W razie konieczności możliwa jest zmiana danych  

na poziomie CUS.  

Ostatnie dwa elementy systemów źródłowych to narzędzie do zarządzania zajętością 

miejsc siedzących – Plabe oraz system RCS-D obsługiwany przez dyspozytorów i służy  

                                                                    

56 Stefan Strässle, Thomas Schneeberger, CUS, the centralised customer information system for the 
Swiss public transport network, ,,Signal + Draht”, 3, 2017, s. 40-44, s. 41 
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do przekazywania informacji o opóźnieniach, które zostają dostarczane za pośrednictwem 

systemu do urządzeń i zaprezentowane na wyświetlaczach stacyjnych. 

Trzecia część systemu obejmuje platformę przetwarzającą dane, która udostępnia  

je użytkownikom stosując do tego urządzenia informacji pasażerskiej. System KIB 

odpowiada za kontrolę i dystrybucję wizualnych i głosowych komunikatów na stacjach. 

Ponadto za pośrednictwem sieci internetowej widok z wyświetlaczy peronowych jest 

ogólnie udostępniony, dzięki czemu może być wyświetlany także w miejscach publicznych 

jak hotele, restauracje. KIB odgrywa też istotną rolę w potencjalnych postępowaniach 

powypadkowych, gdyż jedną z jego funkcji jest śledzenie wydawanych ogłoszeń. 57 Istnieją 

także monitory pokazujące informacje o planowanych ograniczeniach ze względu  

np. na utrudnienia związane ze świętami lub roboty konstrukcyjne, wraz z alternatywnymi 

trasami dla podróżnych. 

Synchronizacja danych jest dostarczana przez system CUS przez bramki VDV  

do aktywnych systemów, urządzeń, komputerów pokładowych i pojazdów na potrzeby 

dynamicznej informacji pasażerskiej oraz współpracy między przewoźnikami. Można  

je śledzić na bieżąco poprzez aplikacje mobilne tworzone, aby ułatwić dostęp do rozkładów 

jazdy.  

Oprócz aplikacji mobilnych możemy skorzystać z dość ciekawego rozwiązania 

oferowanego przez firmę SBB na stronie internetowej, a mianowicie możliwość sprawdzenia 

aktualnego statusu pociągu przy użyciu portalu społecznościowego jakim jest Twitter. 

 

Rys. 2 Przykładowy komunikat o aktualnym stanie pociągu z odnośnikiem  

(https://twitter.com/railinfo_sbb, dostęp 05.05.2017 r.) 

Oprócz możliwości sprawdzenia statusu pociągu za pośrednictwem Twittera, strona 

internetowa oferuje zakładkę z najnowszymi komunikatami w formie tablicy rozwijanej, 

kanały RSS do śledzenia na bieżąco bez konieczności korzystania ze strony, a także zakładkę 

w której znajdują się informacje na temat połączeń międzynarodowych. 

                                                                    

57 Stefan Strässle, Thomas Schneeberger, CUS, the centralised customer information system for the 
Swiss public transport network, ,,Signal + Draht”, 3, 2017, s. 40-44, s. 42 
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Rys. 3 Panel opcji aktualnego statusu pociągów (www.sbb.ch, dostęp 05.05.2017 r.) 

3. SYSTEM PSITRAFFIC 

Inną firmą oferującą zintegrowane systemy informacji pasażerskiej, obecną na rynku 

międzynarodowym jest PSI Group, prowadząca działalność w Azji, Ameryce Północnej  

i Europie, w tym m. in. w Polsce. Rozwiązania niemieckiego przedsiębiorstwa również 

znalazły zastosowanie w sieci transportu publicznego w Szwajcarii.58 

PSItraffic to zautomatyzowana platforma do zarządzania i nadzorowania pojazdami 

uczestniczącymi w ruchu kolejowym i drogowym, a także procesami transportu publicznego. 

Umożliwia ona zwizualizowanie i monitorowanie oraz wydawanie komunikatów przy 

pomocy zintegrowanych podsystemów GSM i GPRS. Komunikacja głosowa oraz transmisja 

danych jest realizowana bezprzewodowo przez sieć IP.59 Częścią platformy jest system 

obsługi informacji pasażerskiej – PSItraffic/Info. Rozwiązanie to współpracuje z innymi 

rodzajami technologii komunikacji oraz urządzeniami stosowanymi do wizualizacji 

informacji w czasie rzeczywistym. Docelową grupą odbiorców są przedsiębiorstwa 

przewozu pasażerów. 

Platforma PSItraffic znalazła swoje zastosowanie w turystyce. Ze względu na trudne 

warunki lokalizacyjne, linia kolejowa łącząca dwa regiony Szwajcarskich Alp o długości  

                                                                    

58 http://www.psi.pl/pl/nasza-oferta/transport-publiczny/ (dostęp: 04.05.2017 r.) 
59 https://www.railml.org/en/introduction/applications/detail/psi-traffic.html (dostęp: 04.05.2017 r.) 
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144 kilometrów nie posiadała spójnego systemu informacji dla pasażerów i mieszkańców 

pobliskich miejscowości, a sieć nie była całkowicie pokryta. Na trasie pociągu znajdowało się 

parę punktów wyposażonych jedynie częściowo w elementy systemu, które w rejonie często 

uczęszczanym przez turystów wydają się być wręcz niezbędne.60 

 

Rys. 4 Pociąg firmy The Matterhorn Gotthard Bahn korzystający z PSItraffic 

(https://www.matterhorngotthardbahn.ch, dostęp 05.05.2017 r.) 

Wprowadzone zmiany obejmowały włączenie do istniejącego systemu urządzeń  

by na długości całej linii była możliwa kontrola i wyświetlanie w czasie rzeczywistym 

informacji o opóźnieniach lub odwołaniu danego przejazdu oraz automatyczne wygłaszanie 

komunikatów o przyjazdach, odjazdach i możliwych połączeniach. Zastosowanie integracji 

systemu i urządzeń nie tylko zminimalizowało koszty inwestycji modernizacji linii, ale 

zapewniło ciągłość w działalności systemu informacji pasażerskiej. 61 

4. PODSUMOWANIE 

Informacja pasażerska jako jeden z nieodłącznych elementów procesu 

transportowego na etapie swojego kształtowania do współcześnie znanej nam formy 

zaawansowanych systemów niewątpliwie jest dowodem na szeroki zakres rozwoju 

dziedziny jaką jest transport. 

Przegląd kilku rozwiązań zagranicznych systemów, z których rozwiązań częściowo 

korzystamy także w Polsce, pokazuje jak bogatą ofertę funkcji i zastosowań są w stanie nam 

zaoferować współcześnie producenci. Zmiany jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat  

w zakresie struktury, rozwiązań i urządzeń stosowanych w systemach informacji 

                                                                    

60 Dipl. -Ing. Torsten Vogel, PSItraffic – Integrating passenger information and train management for 
Swiss transport companies, ,,Signal + Draht”, 3, 2017, s. 34-40, s. 36 

61 Dipl. -Ing. Torsten Vogel, PSItraffic – Integrating passenger information and train management for 
Swiss transport companies, ,,Signal + Draht”, 3, 2017, s. 34-40, s. 37 
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pasażerskich, zarówno w Polsce jak i za granicą, zapowiadają dobre prognozy na przyszłość 

tych systemów i ich integracji. 
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UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO W POLSCE 

mgr Patryk Piątkowski 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Wprowadzenie 

Transport kolejowy stanowi sektor o charakterze strategicznym dla prawidłowego 

funkcjonowania państwa, a co z tym związane - wymaga odpowiedniej regulacji 

uwzględniającej warunki techniczne czy gospodarcze niniejszej działalności. Owa regulacja 

występuje zarówno w zakresie prawa cywilnego (w szczególności zagadnienia związane  

z umową przewozu czy zasadami odpowiedzialności przewoźnika za wyrządzone szkody) 

oraz prawa administracyjnego. Przewoźnicy kolejowi, będący szczególnymi podmiotami 

rynku kolejowego, odpowiadają za prawidłowe przemieszczanie się osób i towarów. 

Jednocześnie aktywność związana z działalnością przewoźników wiąże się z wysoką 

ekspozycją na ryzyko tj. prawdopodobieństwo, niebezpieczeństwo powstania lub 

spowodowania szkody. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja tematyki 

odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce oraz aktualne problemy 

związane z projektem regulacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

przewoźników kolejowych. 

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika kolejowego – podstawowe zagadnienia 

Art. 435 §1 kodeksu cywilnego62 (dalej: k.c.) stanowi, że prowadzący na własny 

rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, 

gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub 

mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda 

nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej,  

za którą nie ponosi odpowiedzialności. Zasada ta zaostrza odpowiedzialność cywilną  

w stosunku do odpowiedzialności opartej na zasadzie winy 63 . Zwiększone 

niebezpieczeństwo, jakie rodzi dla swego otoczenia działalność przedsiębiorstw 

                                                                    

62 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121). 
63 Dla przypisania odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu 

ustawodawca nie wymaga ustalenia bezprawnego charakteru zachowania podmiotu 
prowadzącego przedsiębiorstwo ani jego winy – por. wyrok SN z dnia 18 maja 2012 r., III PK 
78/11, LEX nr 1216871, a także uchwałę SN z dnia 7 kwietnia 1970 r., III CZP 17/70, OSP 1971,  
z. 9, poz. 169. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/521310567?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/521310567?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/520098409?cm=DOCUMENT
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wprawianych w ruch wskutek przetwarzania sił przyrody, oraz fakt, że następuje  

to w interesie przedsiębiorcy (eius damnum cuius commodum), uzasadnia obiektywizację 

odpowiedzialności odszkodowawczej i określenie obowiązku naprawienia szkody w sposób, 

który stwarza poszkodowanemu skuteczniejszą ochronę przy dochodzeniu 

odszkodowania64. 

Z istoty odpowiedzialności za zasadzie ryzyka wynika, że dowód braku winy nie 

prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności65. Skutek ten następuje wyłącznie z przyczyn 

wskazanych explicite w kodeksie cywilnym – są to tzw. przesłanki egzoneracyjne. W świetle 

art. 435 k.c. obejmują one: 

a) siłę wyższą (vis maior) – w świetle judykatury Sądu Najwyższego66 siłą wyższą jest 

zdarzenie zewnętrzne, absolutnie niemożliwe do przewidzenia oraz zapobieżenia 

szkodliwym jej następstwom; oparcie na koncepcji obiektywnej siły wyższej67; 

b) okoliczność, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego - 

odpowiedzialność przedsiębiorstwa wyłącza tylko takie zachowanie 

poszkodowanego, stanowiące wyłączną przyczynę szkody, które jest zawinione68. 

Istnieć musi zatem adekwatny związek przyczynowy wyłącznie pomiędzy 

zawinionym zachowaniem się poszkodowanego a doznaną przez niego szkodą – 

ruch przedsiębiorstwa jest tylko czynnikiem przypadkowym, który został 

włączony do postępowania poszkodowanego i umożliwił mu wyrządzenie sobie 

szkody69; 

c) okoliczność, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą 

prowadzący przedsiębiorstwo (zakład) nie ponosi odpowiedzialności –  

są to podmioty, których nie łączy z przedsiębiorstwem żaden stosunek prawny 

oraz za które przedsiębiorstwo nie odpowiada, a także takie, które nie są włączone 

w ruch przedsiębiorstwa, pozostając poza jego ruchem70.  

                                                                    

64 A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II, LEX 2014. 
65 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2012, s. 242. 
66 Zob. wyrok SN z dnia 9 kwietnia 1952 r., CR 962/51, OSN 1954, poz. 2; wyrok SN z dnia  

7 lutego 1953 r., I C 60/53, OSN 1954, poz. 35 i wyrok SN z dnia 9 lipca 1962 r., I CR 34/62, 
OSNCP 1963, nr 11, 32. 

67 Por. A. Extner, Der Begriff der höheren Gewalt (‘vis maior') im römischen und heutigen Verkehrsrecht, 
Wien 1883. 

68 Wyrok SA w Lublinie z dnia 13 stycznia 2015 r., I ACa 654/14, LEX nr 1630720. 
69 A. Rzetecka-Gil, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna, LEX 2011. 
70 Por. wyrok SA w Katowicach z dnia 14 lipca 1992 r., III APr 41/92, OSA 1993, z. 2, poz. 8. 
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Przewoźnicy kolejowi należą do przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił 

przyrody w myśl art. 435§1 k.c. Prowadzą oni przedsiębiorstwa komunikacyjne, a globalny 

cel oraz cała struktura i organizacja pracy przewoźników uzależniona jest do sił przyrody - 

ich odpowiedzialność kształtowana jest na zasadzie ryzyka71. Wobec powyższego wszelkie 

szkody powstałe wskutek działalności przewoźników kolejowych jako ruchu 

przedsiębiorstwa rozpatrywane będą na powyższych zasadach zaostrzonej 

odpowiedzialności odszkodowawczej. 

Kwalifikacja odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych modyfikuje się  

w przypadku wzajemnych roszczeń pomiędzy przewoźnikami, a także w przypadku 

zderzenia z innymi pojazdami komunikacyjnymi – wówczas, zgodnie z art. 436§2 k.c. 

następuje powrót do odpowiedzialności opartej na zasadzie winy72. 

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest nazywane potocznie ubezpieczeniem 

pasywów, w przeciwieństwie do ubezpieczeń mienia traktowanych jako ubezpieczenie 

aktywów. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego  

za potencjalne szkody, jakie może wyrządzić poszkodowanej osobie trzeciej73. Podstawowe 

znaczenie przy analizie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma art. 822 k.c. 

stanowiący, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel 

zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie ubezpieczenia odszkodowania  

za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi 

ubezpieczający albo ubezpieczony 74 . E. Kowalewski wyróżnia dwie podstawowe 

konsekwencje prawne powyższego przepisu składające się na akcesoryjny charakter 

odpowiedzialności75: 

a) brak odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego sprawcy szkody oznacza,  

że zakład ubezpieczeń nie jest zobowiązany do jej naprawienia, 

                                                                    

71 Wyrok SA w Lublinie z dnia 4 listopada 2010 r., I ACa 513/10, LEX nr 660598., zob. również: 
wyrok SN z dnia 27 listopada 1985 r., II CR 399/85, LEX nr 8737. 

72 Por. wyrok SN z dnia 17 grudnia 1984, IV CR 509/84, OSNC 1985 nr 9 poz. 138. 
73  M. Glicz (red.), M. Serwach (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Kodeks cywilny, [w:] 

Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom II. Komentarz, wyd. II, LEX 2010. 
74 Szerzej na temat ubezpieczenia OC - M. Krajewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według 

kodeksu cywilnego, Warszawa 2011. 
75 E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz-Toruń 2006, s. 390. 
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b) zakres odpowiedzialności ubezpieczonego wyznacza zakres odpowiedzialności 

ubezpieczyciela76. 

Funkcje umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można wyróżnić  

w zależności od kategorii podmiotu wobec którego ma zastosowanie: 

a) chroni ubezpieczającego przed majątkowymi skutkami wyrządzonej szkody 

(niweluje w pośredni sposób niekorzystne dla ubezpieczonego skutki 

odpowiedzialności na zasadzie ryzyka), 

b) zapewnia poszkodowanemu drugiego (obok ubezpieczonego) lepiej wypłacalnego 

dłużnika77. 

Należy podkreślić, że ubezpieczenia OC mogą mieć charakter ubezpieczeń 

dobrowolnych lub obowiązkowych. Wszystkie ubezpieczania poza wymienionymi w art. 4 

ustawy o ubezpieczenia obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 78 (dalej: ustawa o ubezpieczeniach 

obowiązkowych) są ubezpieczeniami dobrowolnymi. Podstawowe różnice związane  

z dychotomicznym podziałem ubezpieczeń OC są zauważalne w szczególności w zakresie 

swobody stron przy zawieraniu ubezpieczenia, zakresie odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń, zastosowaniu definicji chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego  

(tzw. triggers) czy terminach wydania decyzji w postępowaniu likwidacyjnym. 

Regulacja prawna oraz obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

przewoźnika kolejowego w Polsce 

Ustawodawca zdefiniował przewoźnika kolejowego w art. 4 ust. 9 ustawy  

o transporcie kolejowym79. Zgodnie z niniejszą definicją przewoźnikiem kolejowym jest 

przedsiębiorca uprawniony na podstawie licencji do wykonywania przewozów kolejowych 

lub świadczenia usługi trakcyjnej lub podmiot wykonujący przewozy na infrastrukturze 

kolei wąskotorowej. Powyższa definicja została wprowadzona przez art. 1 pkt 4 lit. f ustawy 

                                                                    

76 Przełamanie zasady akcesoryjnego charakteru odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciela może 
mieć dwojaką postać: odpowiedzialność ubezpieczyciela może być niższa niż odpowiedzialność 
sprawcy szkody (np. ograniczenie do ustalonej sumy gwarancyjnej, udziały własne czy klauzule 
wyłączające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń), odpowiedzialność ubezpieczyciela wyższa 
niż odszkodowanie należne poszkodowanemu (np. koszty sądowe, wynagrodzenie 
rzeczoznawców) 

77 E. Kowalewski, op. cit., s. 381 
78 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) 
79 Ustawa z dnia 20 października 2016 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2016.1727) 
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z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającej obecną ustawę z dniem 30 grudnia 2016 r. 

Nowelizacja ta miała na celu implementację do porządku krajowego przepisów dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego 

europejskiego obszaru kolejowego80 (dalej: dyrektywa 2012/34). 

W myśl art. 22 dyrektywy 2012/34 przedsiębiorstwo kolejowe musi być odpowiednio 

ubezpieczone lub posiadać odpowiednie gwarancje na warunkach rynkowych w celu 

pokrycia, zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, swojej odpowiedzialności 

cywilnej od wypadku, w szczególności w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, 

poczty i osób trzecich. Niezależnie od tego obowiązku można wziąć pod uwagę specyficzne 

uwarunkowania i profil ryzyka poszczególnych rodzajów usług, a zwłaszcza działania 

systemu kolei ze względów kulturowych lub historycznych. 

Jednocześnie polski ustawodawca w art. 46 ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym 

stanowi, że Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: UTK) nie może odmówić 

udzielenia licencji, z zastrzeżeniem art. 51, jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie 

licencji spełnia wymagania dotyczące odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z art. 47 ustawy 

wymagania dotyczące odpowiedzialności cywilnej uznaje się za spełnione, gdy ubiegający 

się o udzielenie licencji przedsiębiorca posiada zabezpieczenie roszczeń majątkowych 

związanych z prowadzoną działalnością lub zobowiąże się do dokonania ubezpieczenia 

działalności objętej licencją, zaś ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 7, uwzględnia 

wymagania określone przepisami art. 1281 rozporządzenia nr 1371/2007/WE82. 

Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez przewoźników 

kolejowych przewiduje również Konwencja COTIF w Załączniku E83. Art. 6§3 załącznika 

stanowi, że zarządca infrastruktury kolejowej może zażądać od przewoźnika kolejowego 

udowodnienia zawarcia umowy ubezpieczenia zapewniającej wystarczającą 

                                                                    

80 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.U.UE L z dnia 14 grudnia 2012 r.). 

81 Art. 12 rozporządzenia stanowi: „Obowiązek określony w art. 9 dyrektywy 95/18/WE w zakresie 
dotyczącym odpowiedzialności wobec pasażerów należy rozumieć jako wymóg posiadania 
odpowiedniego ubezpieczenia przez przedsiębiorstwo kolejowe lub przedstawienia przez nie 
równoważnego zabezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialności wynikającej z niniejszego 
rozporządzenia. Komisja w terminie do dnia 3 grudnia 2010 r. przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat ustalenia minimalnej kwoty ubezpieczenia 
przedsiębiorstw kolejowych. W razie potrzeby sprawozdanie to jest uzupełniane odpowiednimi 
wnioskami lub zaleceniami w tej sprawie.” 

82 Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U.UE.L.2007.315.14). 

83 Załącznik E (CUI) do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia  
09 maja 1980 r. (Dz.U. 1985 Nr 34, poz. 158). 

https://sip.lex.pl/#/dokument/67725037?cm=DOCUMENT#art(12)
https://sip.lex.pl/#/dokument/67427628?cm=DOCUMENT#art(9)
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odpowiedzialność lub podjęcie równoważnych działań w celu pokrycia wszelkich roszczeń,  

o których mowa w załączniku niezależnie z jakiego tytułu mogły one wynikać. Co więcej – 

każdego roku przewoźnik powinien udowodnić zawarcie umowy ubezpieczenia (lub 

równoważnego zabezpieczenia) oraz niezwłocznie powiadomić o każdej zmianie przed jej 

wejściem w życie. 

Reasumując zakres wskazanych regulacji (zarówno europejskich, jak  

i międzynarodowych) w przedmiocie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

należy stwierdzić, że prawodawcy regulują wyłącznie obowiązek samego faktu zawarcia 

umowy ubezpieczenia przez przewoźników kolejowych, pozostawiając jednocześnie 

poszczególnym ustawodawcom krajowych szeroką swobodę w kształtowaniu zakresu czy 

wysokości sum gwarancyjnych umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Jednocześnie należy podkreślić, że aktualnie obowiązujące krajowe przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących 

wymaganych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników 

kolejowych. Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz sumy gwarancyjne ustalane  

są w oparciu o zindywidualizowane kryteria właściwe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

w szczególności skali działalności danego przewoźnika oraz rodzaju oferowanych 

przewozów (towarowe czy pasażerskie) 84. Powyższy brak ścisłych regulacji prowadzi  

do dużego zróżnicowania polis OC polskich przewoźników kolejowych (od 0,5 mln PLN  

do ponad 100 mln PLN85). 

Raport Prezesa Urzędu Transportu Krajowego w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych z 2014 r. 

Brak szczegółowej regulacji dotyczącej zakresu umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych, duże zróżnicowanie w przedmiocie 

sum gwarancyjnych na polisach poszczególnych przedsiębiorców oraz konieczność 

prawidłowej implementacji dyrektywy 2012/34 został dostrzeżony przez Urząd Transportu 

Kolejowego (dalej: UTK), który to dnia 8 sierpnia 2014 r. wydał dokument w sprawie 

ustalenia Prezesa UTK w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników 

                                                                    

84 Analiza ryzyka ze strony przewoźnika kolejowego dokonywana jest zazwyczaj za pośrednictwem 
brokera ubezpieczeniowego, zaś decyzja o kształcie, a ostatecznie wyborze danego ubezpieczenia 
oraz ubezpieczyciela w oparciu o uzyskaną rekomendację brokerską. 

85 K. Dziedzicki, Odpowiedzialność cywilna przewoźników – minimalna suma ubezpieczenia (w:) Ryzyko 
szkody - Eksperci NEMU, nr 7 (31), s. 16. 
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kolejowych 86 . Zgodnie z preambułą niniejszego dokumentu został on sporządzony  

na podstawie aktualnie obowiązującego stanu prawnego, ekspertyzy dotyczącej 

odpowiedzialności cywilnej działalności przewoźników kolejowych sporządzonej przez 

firmę doradczą – KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. k., D. Dobkowski Sp. k. z 11 grudnia 2013 r. 

oraz spotkań konsultacyjnych z podmiotami rynku kolejowego. Proponowany przez UTK 

rozwiązane zakładało wprowadzenie modelu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie wykonywanej działalności w tym: 

a) szkody osobowe, 

b) szkody rzeczowe (z możliwą franszyzą redukcyjną maksymalnie 1 mln PLN  

na zdarzenie), 

c) szkody w środowisku (z obligatoryjnym sublimitem minimum 8 mln PLN). 

Jednolita dla wszystkich przewoźników minimalna suma gwarancyjna została 

oszacowana przez UTK na kwotę docelową87 100 mln PLN. Jednocześnie dla podmiotów, 

które prowadzą działalność przewozów kolejowych na własnych liniach kolejowych: 

a) oddzielonych funkcjonalnie od reszty systemu, 

b) turystycznych i rekreacyjnych, 

c) wąskotorowych w celu przewozu rzeczy, 

d) prywatnych, 

suma gwarancyjna wynosiłaby 20 mln PLN dla szkód osobowych oraz 4 mln PLN dla 

szkód rzeczowych. 

W ocenie autora proponowane rozwiązanie jest w dużej mierze uzasadnione. 

Pierwszym argumentem jest fakt ustalenia sum gwarancyjnych przez UTK poprzez 

zastosowanie metody PML (ang. probable maximum loss) polegającej na próbie przewidzenia 

największej możliwej szkody mogącej powstać w wyniku zdarzenia kolejowego. Powyższe 

rozważania zostały poparte analizą szkód powstałych w ostatnich latach zarówno w Polsce, 

jak i na terenie państw członkowskich Unii Europejskich. Do największych szkód 

zakwalifikowano następujące zdarzenia88: 

                                                                    

86 https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/4900,Dokument-konsultacyjny-Ustalenia-Prezesa-Urzedu-
Transportu-Kolejowego-w-zakresie.html?search=286501850 (stan na dzień 04.05.2017 r.) 

87 Przewidywany okres przejściowy osiągnięcia minimalnej sumy gwarancyjnej – do 2020 r. 
88  Opracowanie własne na podstawie ekspertyzy w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej przewoźników kolejowych z dn. 11 grudnia 2013 r. sporządzonej przez KPMG Advisory 
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DATA MIEJSCE ZDARZENIE 
SZKODY OSOBOWE I 

RZECZOWE 

MOŻLIWA 
WYSOKOŚĆ 

STRAT 

OBECNA 

MINIMALNA 
SUMA 

GWARANCYJNA 
OBOWIĄZUJĄC
A W PAŃSTWIE 

MIEJSCA 
ZDARZENIA 

29.06.
2009 

Włochy 

wykolejenie na stacji 
Viareggio, w wyniku 

wykolejenia wagonów 
nastąpił wybuch gazu z 

cystern 

32 ofiary śmiertelne, 27 
rannych, uszkodzenia 14 

cystern wraz z 
ładunkiem, 

infrastruktura kolejowa, 
szkoda środowiskowa 

14-25 mln 
euro 

50 mln euro 

15.02.
2010 

Belgia 
zderzenie czołowe 2 

podmiejskich pociągów 
pasażerskich 

18 ofiar śmiertelnych, 
125 osób rannych, 6 

wagonów pasażerskich, 
infrastruktura kolejowa 

10-15 mln 
euro 

70 mln euro dla 
przewozów 

pasażerskich, 

50 mln euro dla 
przewozów 

towarowych 

03.03.
2012 

Polska 
zderzenie czołowe 2 

pociągów pasażerskich 
pod Szczekocinami 

16 ofiar śmiertelnych, 
157 rannych, 2 

lokomotywy, 11 
wagonów, infrastruktura 

kolejowa 

ok. 27 mln 
euro 

----- 

23.07.
2013 

Hiszpania 

wykolejenie pociągu 
dużych prędkości w 

Santiago de 
Compostela 

79 ofiar śmiertelnych, 
178 osób rannych, 

całkowite zniszczenia 
pociągu, infrastruktura 

kolejowa 

17-37 mln 
euro 

450 tys. euro na 
pasażera 

Kolejnym argumentem - wskazującym na konieczność utrzymania sum gwarancyjnych  

na tak wysokim poziomie, jest wysokość sum gwarancyjnych w obowiązkowym 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych -  

od 1 stycznia 2017 roku minimalna suma gwarancyjna w przypadku szkody na osobie 

wzrosła do 1,22 mln euro na jednego poszkodowanego (około 5 mln PLN) oraz do 6,07 mln 

euro na jedno zdarzenie drogowe (około 25,6 mln PLN), zaś w przypadku szkody materialnej 

suma gwarancyjna wzrośnie do 1,22 mln euro na jedno zdarzenie szkodowe, niezależnie  

od liczby poszkodowanych89. Porównując skalę zakresu powstałych szkód w przypadku 

wypadku kolejowego z wypadkiem samochodowym niepodważalny jest fakt znacznej 

różnicy w wysokości możliwego zakresu szkód – zarówno osobowych, jak i rzeczowych. 
                                                                                                                                                                                                             

Sp. z o.o. sp.k/D. Dobkowski sp. k., s. 53 oraz danych z portali informacyjnych m.in. www.rynek-
kolejowy.pl. 

89 http://www.pbuk.pl/pl/o-nas/aktualnosci/item/46-sumy-gwarancyjne-w-oc-ida-w-gore (dostęp  
na dzień 09.05.2017 r.) 
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Jednym z ostatnich argumentów przemawiającej za wprowadzeniem wysokich sum 

gwarancyjnych jest fakt rozwoju postępu technologicznego, a co z tym związane - wzrost 

wartości taboru kolejowego. Obecnie szacuje się wartość taboru szynowego w Polsce  

na kwotę około 150 mld PLN90.  

Niestety do dnia dzisiejszego pomimo wieloletniej dyskusji w branży kolejowej  

co do kształtu oraz wysokości sum gwarancyjnych umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, nie wdrożono rozwiązania proponowanego przez Prezesa UTK.  

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ubezpieczenia 

przewoźnika kolejowego – zagadnienia wybrane 

Problem konieczności wprowadzenia jednolitych sum gwarancyjnych  

dla przewoźników kolejowych dostrzegło również Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Dnia 

03 marca 2017 r. został przedstawiony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju  

i Finansów w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego91. Zasadność podjęcia prac 

zmierzających do wydania rozporządzenia spowodowana była zmianą przepisów ustawy  

o transporcie kolejowym, które zostały wprowadzone przez ustawę o zmianie ustawy  

o transporcie kolejowym. Z dniem 30 maja 2017 r. wejdą w życie niektóre z regulacji jakie 

wprowadza ww. nowelizująca ustawa, w tym delegacja ustawowa skierowana do Ministra 

Rozwoju i Finansów. Zgodnie z §1 „Rozporządzenie określa termin powstania obowiązku 

ubezpieczenia przewoźnika kolejowego, zwanego dalej „ubezpieczeniem” oraz minimalną 

sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia”. 

Na podstawie §2 projektowanego rozporządzenia obowiązek ubezpieczenia powstaje 

nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie licencji. Powyższe może budzić 

wątpliwości – zarówno natury prawnej, jak i ekonomicznej. 

Art. 806§1 k.c. stanowi, że umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście 

przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe. Odnosząc powyższy przepis  

do projektowanego §2 rozporządzenia można stwierdzić, że obowiązywanie ochrony 

ubezpieczeniowej będzie miało miejsce jeszcze przed wykonywaniem przez potencjalnego 

przewoźnika kolejowego (ubezpieczonego) działalności przewozowej, a zatem do momentu 

                                                                    

90 A. Markiewicz, Ustalanie sum ubezpieczeniowych taboru szynowego/kolejowego – czy muszą być na tak 
wysokim poziomie? (w:) Ryzyko szkody - Eksperci NEMU, nr 7 (31), s. 12. 

91  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12296702/12422240/12422241/dokument281105.pdf  
(stan na dzień: 07.05.2017 r.) 
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rozpoczęcia wykonywania działalności przewozowej umowa ubezpieczenia będzie 

nieważna, z uwagi na niemożność zajścia wypadku ubezpieczeniowego.  

Kolejnym argumentem wskazywanym w uwagach podmiotów rynku kolejowego,  

a przemawiającym za nieprawidłowością projektowanego przepisu jest jego rozbieżność  

z art. 5 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/171 z dnia 04 lutego 2015 r.  

w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom 

kolejowym92, który stanowi, że organ wydający licencje nie może żądać, aby ubezpieczenie 

stało się skuteczne, zanim przedsiębiorstwo kolejowe rozpocznie eksploatację swoich 

pociągów. 

Ostatnim argumentem przeciw projektowanemu rozwiązaniu jest fakt, że na moment 

składania wniosku o udzielenie licencji potencjalny przewoźnik kolejowy nie zna terminu 

uzyskania licencji, co więcej możliwym jest sytuacja kiedy to przewoźnik nie otrzyma owej 

licencji. Projektowany przepis mógłby zatem generować dodatkowe koszty składki  

za ubezpieczenie, które przez pewien okres byłoby nieważne, zaś w skrajnych przypadkach 

bezcelowe. 

Postulowanym rozwiązaniem w przedmiocie terminu rozpoczęcia obowiązywania 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest ustalenie rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej na pierwszy dzień rozpoczęcia działalności przewozowej, zaś na potrzeby 

uzyskania licencji zasadny wydaje się wymóg złożenia promesy ubezpieczenia. 

Niezwykle istotną kwestią, która wymaga doprecyzowania jest kwalifikacja 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych – czy jest  

to ubezpieczenie dobrowolne czy też ubezpieczenie obowiązkowe w rozumieniu przepisów 

ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jakkolwiek w uzasadnieniu do projektu 

rozporządzenia podkreślone jest, że zawarte w ustawie o transporcie kolejowym regulacje 

skłaniają do traktowania przedmiotowego zabezpieczenia jako obowiązku posiadania 

zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej, nie zaś jako ubezpieczenia 

obowiązkowego sensu stricto, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

                                                                    

92 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie 

niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym 

(Dz.U.UE.L.2015.29.3). 
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Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych93, to należy wskazać, że uzasadnienie do projektu 

rozporządzenia nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego i nie może ono 

przesądzać o charakterze owego ubezpieczenia. Art. 22 ust. 2 ustawy o ubezpieczenia 

obowiązkowych stanowi, że w odniesieniu do umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których 

mowa w art. 4 pkt 4, szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku 

ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określają odrębne przepisy. Jak wskazuje 

w piśmie z dn. 04 kwietnia 2017 r. Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń  

w przedmiocie uwag do projektu rozporządzenia „wydaje się, że fakt nieuregulowania 

zakresu ubezpieczenia nie dyskwalifikuje ww. ubezpieczenia jako ubezpieczenia 

obowiązkowego” 94 . Wartym wskazania jest, że do dnia dzisiejszego ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego określane było jako ubezpieczenie 

przymusowe (obowiązkowe sensu largo)95, do którego nie miały zastosowania przepisy 

dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych.  

Konsekwencje uznania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 

kolejowego za obowiązkowe sensu stricto byłyby nie do przecenienia – w szczególności: 

1) obowiązek przyjmowania ofert przez zakłady ubezpieczeń posiadające 

zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach 

obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, 

2) działanie zasady konwalidacji w myśl art. 6 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, 

3) możliwość sądowego ustalenia spełnienia obowiązku ubezpieczenia, 

4) konieczność zastosowania triggera act commited96. 

Wobec powyższego należy ostatecznie rozstrzygnąć kwalifikację prawną 

omawianego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z uwagi na daleko idące 

konsekwencję niniejszej kwalifikacji. W ocenie autora celowym wydaje się podzielenie 

stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń w przedmiocie 

                                                                    

93 Uzasadnienie do projektu dostępne na stronie: 
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296702/katalog/12422240#12422240 (dostęp na dzień 
07.05.2017 r.). 

94 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12296702/12422240/12422243/dokument284133.pdf ,  
s. 13.(dostęp na dzień 07.05.2017 r.) 

95 E. Kowalewski (red.) Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce, Suplement Wiadomości 
Ubezpieczeniowych 1/2015, Warszawa 2015, s. 50-51. 

96 Art. 9a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „Umowa ubezpieczenia obowiązkowego 
odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w art. 9, będące następstwem 
zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.” 

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17041156_art(22)_1?pit=2017-05-07
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braku poparcia dla uzasadnienia do projektu rozporządzenia traktującego ubezpieczenie  

i opowiedzenie się za obowiązkowym charakterem ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej przewoźnika kolejowego. 

§3 projektowanego rozporządzenia wprowadza minimalne sumy gwarancyjne 

ubezpieczenia, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu  

do jednego i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia. Wynoszą 

one: 

1) 250.000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego realizującego 

przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą; 

2) 2.500.000 euro w odniesieniu do pozostałych przewoźników.  

Zgodnie z dokumentem informacyjnym Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce z 2013 roku pod względem bezpieczeństwa  

w transporcie kolejowym Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie - 

ogólny poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, określany miernikiem wypadków, jest 

gorszy tylko w Rumunii, zaś miernik ciężkości wypadków jest w Polsce najgorszy  

w Europie97. W III kwartałach 2013 r. liczba wszystkich wypadków (w tym poważnych) 

wyniosła 57098, zaś w 2014 r. liczba wyłącznie poważnych wypadków wyniosła 313. Wśród 

największych wypadków kolejowych ostatnich lat mających miejsce w Polsce wymienia się 

w szczególności następujące zdarzenia: 

1) 12 sierpnia 2011 r. – katastrofa kolejowa w Babach, 

2) 3 marca 2012 r. – katastrofa kolejowa w Szczekocinach, 

3) 27 maja 2012 r. – wypadek kolejowy na stacji Ostrów Wielkopolski, 

4) 9 grudnia 2015 r. – zderzenie dwóch pociągów w poznańskim Pokrzywnie. 

Jednocześnie Prezes UTK ustalając w dokumencie konsultacyjnym wysokość 

minimalnych sum gwarancyjnych wziął pod uwagę przybliżone wartości szkód powstałych  

w ostatnich latach w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej. Według powyższego 

oszacowania maksymalne odszkodowanie do którego pokrycia zobowiązani zostali 

przewoźnicy kolejowi wahała się w granicach 14–25 mln euro99. Zestawiając poszczególne 

                                                                    

97 https://www.nik.gov.pl/plik/id,5682,vp,7354.pdf (dostęp na dzień: 08.05.2017 r.) 
98 Urząd Transportu Kolejowego, Podsumowanie stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego Raport  

za III kwartały 2013 r., s. 3. 
99 Wartym wskazania jest, że ustalony przez Prezesa UTK „the worst case scenario” szacowany był  

w latach 2013-2014 – obecnie możliwym jest podwyższenie wskazanych kwot, chociażby z uwagi 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Baby_(powiat_piotrkowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczekociny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokrzywno_(Pozna%C5%84)
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minimalne sumy gwarancyjne – zarówno zaprezentowane w projekcie rozporządzenia, jak  

i propozycji Prezesa UTK, już prima facie można dostrzec ich duże wysokie zróżnicowanie. 

Uzasadnionym w opinii autora wydało się zatem wystąpienie przez wybrane podmioty 

rynku kolejowego z prośbą o przedstawienie przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów analiz 

i danych na podstawie których zostały zaproponowane niniejsze kwoty minimalnych sum 

gwarancyjnych – jednocześnie podając tytułem kontrastu raport przygotowany przez Steer 

Davies Gleave sporządzony na zlecenie Komisji Europejskiej100 rekomendujący minimalną 

sumę ubezpieczenia dla przewoźnika kolejowego państw członkowskich UE w wysokości  

35 mln jednostek obrachunkowych.  

Wobec proponowanych w projekcie minimalnych sum gwarancyjnych w opinii autora 

należy postulować ich wzrost co najmniej do wysokości 2,5 mln euro w odniesieniu  

do przewoźnika kolejowego realizującego przewozy wyłącznie po infrastrukturze 

kolejowej, której jest zarządcą oraz 20 mln euro w odniesieniu do pozostałych 

przewoźników. Szacując powyższą kwotę wartym mieć na względzie możliwe roszczenia 

osób poszkodowanych w wypadkach (przyjęto 30 tys. euro za śmierć), uszkodzenie 

zmodernizowanego taboru kolejowego (przyjęto 15 mln euro za skład np. typu FLIRT) czy 

uszkodzenie infrastruktury kolejowej (przyjęto 1,3 mln euro za 1 km ławy torowiska oraz 

180 tys. euro za 1 km sieci trakcyjnej). 

Podsumowanie 

Reasumując niniejsze rozważania należy podkreślić, że kwestie związane  

z wprowadzeniem regulacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 

kolejowego są jak najbardziej zasadne. Istotą wprowadzanych zmian powinna być ich 

transparentność oraz możliwie dokładnie uwzględnienie rzeczywistości funkcjonowania 

sektora kolejowego. Polski prawodawca powinien mieć na względzie nie tylko prawidłową 

transpozycję101 prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego, ale również podjęcie 

                                                                                                                                                                                                             

na zmodernizowaną infrastrukturę kolejową, nowoczesny tabor kolejowy, a przede wszystkim 
rosnącą świadomość prawną społeczeństwa powiązaną ze wzrostem ilości oraz wysokości 
zgłaszanych roszczeń (w szczególności o zadośćuczynienie). 

100 Steer Davies Gleave, Evaluation of Regulation 1371/2007, lipiec 2012. 
101 Transpozycja (łac. transpositio „przestawienie”) - rozumiana jest jako uchwalenie nowego aktu 

prawnego, zmiana, uchylenie poprzedniego tak, aby przenieść do porządku krajowego 
postanowienia innego aktu prawnego (dyrektywy), który to będzie opublikowany i powszechnie 
wiążący, wyłącznie czynności legislacyjne; 

 Implementacja (ang. implementation „wdrożenie”) - rozumiana jako proces obrazujący całe 
otoczenie temu służące. Implementacja obejmuje oprócz ustanowienia norm prawnych podjęcie 
działań formalnych i praktycznych (powołanie odpowiednich instytucji i organów, które to 
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szeregu działań praktycznych mających na celu dostosowania prawa do realiów polskiego 

rynku kolejowego. Trwające od lat rozważania na temat wysokości sum gwarancyjnych 

powinny znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu, uwzględniając zarówno 

bezpieczeństwo sektora transportu kolejowego (statystyki prezentowane na podstawie 

kwartalnych raportów UTK), jak i próbę oszacowania możliwej ekspozycji na ryzyko 

przewoźników kolejowych – zapewniając im realną ochronę ubezpieczeniową, zaś 

poszkodowanym – drogę do kompensacji szkody wyrządzonej przez powyższe 

przedsiębiorstwa. 

  

                                                                                                                                                                                                             

skutecznie będą mogły egzekwować dane prawo, przyznanie im budżetu, zapewnienie wsparcia 
sądom krajowym, odpowiednie szkolenia pracowników administracji itp.). 
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ROZWÓJ PODWOZI POJAZDÓW SZYNOWYCH 

Krzysztof Bochniarz 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki  

Instytut Pojazdów Szynowych 

Poruszający się pojazd szynowy jest jednym z najbardziej zaawansowanych układów 

dynamicznych w inżynierii, na który oddziałuje wiele czynników zarówno tych 

zewnętrznych jak i pochodzących od samego pojazdu. Utrudnia to jego opis, a co za tym 

idzie- konstrukcję mechanizmów odpowiedzialnych za przenoszenie sił trakcyjnych, 

spokojność biegu na torze prostym oraz pokonywanie łuków, w szczególności w przypadku 

pojazdów poruszających się z wyższymi prędkościami. W świetle wymagań ochrony 

środowiska podwozia pojazdów szynowych odpowiadają za większość hałasu 

generowanego przez pociąg. Wreszcie, konstrukcja układu biegowego jest bezpośrednio 

związana z bezpieczeństwem i kosztem eksploatacji pojazdu. Dlatego więc, od samego 

początku kolei, kładziono nacisk na optymalizację podwozi pojazdów szynowych. 

1. ROZWÓJ PROFILU KOŁA KOLEJOWEGO 

10 października 1829 roku George Stephenson przedstawiając światu swoją 

lokomotywę „Rocket” zapoczątkował erę kolejnictwa. Już wtedy, pomimo pierwotnie 

niewielkich prędkości, z jakimi poruszały się pociągi, ich oddziaływanie na tor było znaczące. 

Dążenie do zwiększenia ładowności wagonów i prędkości pociągów wymagało łagodzenia 

niekorzystnych oddziaływań dynamicznych, co próbowano osiągnąć, stosując pierwotnie 

proste zawieszenia i rozwiązania zapożyczone z wozów konnych. Obrzeże umieszczane  

na zewnętrznej lub wewnętrznej stronie koła, a nawet kombinacja obu tych rozwiązań, 

znane było jeszcze przed erą parowozów i obok sił przyczepności, stanowiło intuicyjne 

zabezpieczenie przed zsunięciem się koła z szyny. Koła wykonywano najczęściej jako 

obręczowe ze szprychowym kołem bosym w celu zmniejszenia masy. Montowano  

je sztywno na osi zestawu kołowego, choć stosowano też osadzenie luźne w celu 

zmniejszenia sił tarcia w pokonywaniu łuków. Zjawisko tarcia przyczyniało się do szybkiego 

obrzeży i powierzchni tocznych kół, które podczas pokonywania łuków było w ciągłym 

kontakcie z główką szyny. Stanowiło to w tamtych czasach duży problem, którego 

częściowym rozwiązaniem było stożkowe pochylenie powierzchni tocznej koła. 

Takie rozwiązanie znacząco ułatwiało przechodzenie zestawów kołowych przez łuki: 

gdy w trakcie pokonywania łuku zestaw kołowy na skutek działających nań sił przesuwał się  
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do zewnątrz, zewnętrzne koło toczyło się po zwiększonej średnicy a więc szybciej niż koło 

wewnętrzne, toczące się po zmniejszonej średnicy, czyli ze zmniejszoną prędkością.  

 

Rys 1. Przechodzenia zestawu kołowego przez łuk. Opracowanie własne 

Mechanizm ten umożliwiał radialne ustawienie zestawu kołowego w łuku i jego 

prowadzenie bez kontaktu obrzeża z szyną w dostatecznie łagodnych łukach, co skutkowało 

zmniejszonym zużyciem i bardziej łagodnym ruchem pojazdu. Ponadto na torze prostym  

w przypadku niewielkich przesunięć poprzecznych zestaw kołowy samoczynnie ustawia się  

na środku toru. Nowe rozwiązania oznaczały też nowe problemy- pochylenie powierzchni 

tocznej koła wiązało się z tendencją zestawu kołowego do poprzecznych oscylacji znanych 

już Stephensonowi, określanych dziś jako wężykowanie. 

 

Rys 2. Wężykowanie zestawu kołowego. Źródło: [1] 

Położenie obrzeża było przedmiotem dyskusji aż do 1820 roku, a umieszczone  

po wewnętrznej stronie koła okazało się najbardziej korzystne ze względu na układ 

działających na pojazd sił. Przy pokonywaniu łuków zewnętrzne koła są dociążane a ich 

obrzeża przejmują prowadzenie zestawu kołowego. Umieszczając obrzeże po zewnętrznej 

stronie kół, przy przechodzeniu przez łuk, zestaw kołowy byłby prowadzony przez 

niedociążone wewnętrzne koła, co zwiększa ryzyko wykolejenia. 
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Jego kształt nie pozostawał bez znaczenia, 

gdyż wbrew pozorom, to nie siły odśrodkowe  

a nabieganie obrzeża (wynikające z warunku 

Nadala) prowadzi do wykolejenia. W latach 30. 

ubiegłego wieku Heumman w swoich pracach 

przekonywał, że nadany w wyniku zużycia podczas 

dłuższej eksploatacji profil koła przyczynia się  

do spokojniejszego biegu pojazdu i spowalnia jego 

zużycie. Jego uwagi miały wpływ  

na ukształtowanie się obecnego profilu koła 

kolejowego. 

 

 

2. UKŁADY PROWADZENIA ZESTAWÓW KOŁOWYCH 

Połączenie nadwozia z zestawami kołowymi realizowano przez łożyska osadzone  

na czopach osi i w maźnicach, stanowiących łożyskowanie zewnętrzne. Oprócz tego 

stosowano także łożyskowanie wewnętrzne, gdzie elementy podparcia pudła znajdują się 

pomiędzy kołami zestawu kołowego, co zmniejsza masę pojazdu. Wykorzystywane 

pierwotnie łożyska ślizgowe miały szereg wad, przez co zostały później zastąpione 

łożyskami baryłkowymi i wałeczkowymi. Z kolei konstrukcja maźnicy zależy od rodzaju 

prowadzenia i powinna zapewniać jednorodny rozkład przenoszonych naprężeń. 

Pierwsze pojazdy szynowe były pojazdami ostojnicowymi ze sztywnym lub widłowym 

prowadzeniem zestawów kołowych. Konstrukcja ramy pojazdu opierała się na układzie 

spawanych lub nitowanych blachownic o grubości 25-40mm. Zespoły cięgłowo-zderzne 

montowane były bezpośrednio do czołownic ostoi. Podwozia te cechowały się małą 

elastycznością, co utrudniało ich geometryczne ustawienie w łuku i ograniczało ich długość.  

W parowozach i pierwszych elektrowozach w celu maksymalnego wykorzystania 

przyczepności wiązano przy pomocy wiązarów sąsiadujące zestawy kołowe, a ich maźnice 

były łączone układem wahaczy, mających zapewniać ciągły kontakt kół pojazdu z szynami. 

Niewyważone wiązary przyczyniały się do nierównych nacisków na tor, co wymagało 

niesymetrycznego dociążenia związanych kół. W parowozach osie toczne ułatwiały 

pokonywanie łuków, a większe średnice kół napędnych (przekraczające nawet 2 m) 

pozwalały na osiąganie wyższych prędkości. Duży rozstaw osi i sztywność układu wiązarów 

Rys 3. Kontakt koła kolejowego z główką szyny. 
Źródło: [3] 
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wymagały zwężania lub usuwania obrzeży środkowych zestawów kołowych i zapewnienia 

im większego luzu poprzecznego. 

Pomimo początkowego przekonania wśród inżynierów o zbędności usprężynowania  

na „gładkich” szynach, już lokomotywy Stephensona zawierały elementy sprężyste w celu 

łagodzenia działających nań sił pochodzących od nierówności toru. Stosowane pierwotnie 

proste prowadzenie sztywne nie przewiduje żadnych elementów sprężystych i tłumiących, 

przez co wszystkie siły i ruchy zestawu kołowego są przenoszone bezpośrednio  

na nadwozie i odwrotnie. Mimo tej nieefektywności, do dziś wykorzystywane jest  

w wagonach towarowych, tendrach parowozów i tramwajach. 

Zastosowanie usprężynowania I stopnia dało pewną swobodę ruchów węzłów 

łożyskowych a przez to łagodzenie sił działających między torem a pojazdem. Jego 

realizacja to układ resorów, sprężyn a później także tłumików i innych elementów. Wraz  

z upływem czasu rozwijano coraz sprawniejsze metody prowadzenia zestawu kołowego 

takie jak kolumnowe, cięgnowe czy wahaczowe. 

 

 Rys 4. Źródło: [2] 
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3. ZASTOSOWANIE WÓZKA JEZDNEGO 

Problemy z komfortem jazdy zaczęły się uwydatniać wraz z coraz wyższymi 

prędkościami pociągów, szczególnie w przypadku wagonów pasażerskich. Pierwsze 

dwuosiowe wagony miały mały rozstaw osi i dużą tendencję do niespokojnego biegu  

w całym spektrum prędkości. Próbowano temu instynktownie zapobiegać m.in. wiążąc 

ciasno łańcuchami sąsiadujące wagony. Z drugiej strony zbyt duży rozstaw utrudniał 

przechodzenie przez łuki, ale poprawiał stabilność pojazdu na torze prostym. Dopóki nie 

stanowiło to zagrożenia, uciążliwość ta była akceptowana, co jednak skłaniało  

do poszukiwania nowych rozwiązań. 

Pierwsza znana koncepcja wózka została przedstawiona w 1797 przez  

Williama Chapmana i została wdrożona w postaci osi prowadzącej w 1832 w lokomotywach 

wykorzystywanych w Stanach Zjednoczonych, gdzie na krętych, górskich trasach parowozy 

brytyjskie się nie sprawdzały. W 1840, także w Stanach Zjednoczonych, zastosowano wózki  

w wagonach pasażerskich- miały one krótki rozstaw osi i nieograniczoną swobodę obrotu 

wokół czopa skrętu, przez co tendencję do mocnych oscylacji, co skutkowało wieloma 

przypadkami wykolejeń. W 1850 zwiększono ich rozstaw osi, poprawiając przy tym 

spokojność biegu. Mimo to, ówcześni inżynierowie byli ostrożni w ich stosowaniu. W 1845 

zaproponowano oparcie cierne nadwozia na ślizgach bocznych, co już 5 lat później stało się 

praktyką i pozwoliło na łagodniejsze pokonywanie łuków, jednocześnie tłumiąc częściowo 

wężykowanie na torze prostym. Postulowane przez Davenporta w 1841 usprężynowanie  

II stopnia jeszcze skuteczniej pozwoliło zniwelować drgania przenoszone na nadwozie. 

Wówczas stosowano też sprężyny centrujące. Doświadczenie pokazało jednak,  

że przesadzona elastyczność zawieszenia przyczynia się do jeszcze większych oscylacji, 

przez co nie zrezygnowano całkowicie ze sztywnych połączeń. 

 

Rys 5. 
Jeden z pierwszych 
wózków dla wagonów 
pasażerskich 
stosowanych  
w Niemczech. 
Źródło: [3] 
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4. PRÓBY OPTYMALIZACJI UKŁADÓW BIEGOWYCH 

Mając na celu jak najbliższe radialnemu ustawienie zestawów kołowych, wielokrotnie 

podejmowano próby wprowadzenia (często niekonwencjonalnych) usprawnień układów 

biegowych. W 1832 powstał cieszący się krótką karierą pierwszy parowóz 

wielopodwoziowy, a w wagonach próbowano łączyć cięgnami osie zestawów kołowych bądź 

stosować wychylne trójosiowe zawieszenia. Wszystkie te konstrukcje bazowały na intuicji  

i prostych pomysłach, przez co można podejrzewać, że cechowały się jeszcze gorszymi 

własnościami niż typowe wtedy rozwiązania. Może to stanowić wytłumaczenie, dlaczego 

większość z nich nie została szerzej zastosowana. W latach 20 XX wieku Wilhelm Jakobs 

opracował układ zawieszenia, w którym dwa sąsiadujące wagony/człony spoczywają  

na wspólnym wózku – rozwiązanie to jest dziś często stosowane w elektrycznych zespołach 

trakcyjnych. 

 

Rys 6. Niektóre formy wprowadzanych usprawnień układów biegowych: 
(a) Bezpośrednie łączenie kół za pomocą cięgien 
(b) Wychylne zawieszenie trzyosiowe 
(c) Zawieszenie trzyosiowe wagonu przegubowego  
(d) Zawieszenie trzyosiowe wagonu przegubowego ze sprzężeniem od skrętu nadwozia  
(e) Wózek z osiami skrętnym sprzężonymi z ramą wózka i nadwoziem 
Źródło: [1] 
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5. PODWOZIA POJAZDÓW 

ELEKTRYCZNYCH 

Jak wspomniano wcześniej, 

podwozia pierwszych elektrowozów 

bazowały w dużej mierze na tych 

stosowanych w parowozach. Co ciekawe, 

wywodzące się z tramwajów elektrowozy 

miały budowę symetryczną,  

co wiązało się z dużą podatnością  

na drgania. Ich silniki były sztywno 

osadzane na ostoi i łączone wiązarami  

z kołami napędnymi. 

Fot 1. Napęd grupowy elektrowozu z 1910 roku. 

Źródło: [3] 

Dalszy rozwój konstrukcji pozwolił na zmniejszenie wymiarów silników i osadzenie ich 

wewnątrz wózka poprzez częściowe lub całkowite ich usprężynowanie. Wyeliminowano 

wiązary a przeniesienie napędu odbywało się przez przekładnie zębate, co umożliwiło 

indywidualny napęd każdej z osi. 

 

Rys 7. Zawieszenie tramwajowe jest także nazywane zawieszeniem „za nos”. Źródło: [2] 
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Co ciekawe, od wprowadzenia wózków w podwoziach wagonów do ich zastosowania  

w lokomotywach minęło około wieku, co obrazuje skalę różnic między nimi. Zastosowano  

je w 1933 roku, gdy zakłady Siemensa opracowały z własnych funduszy innowacyjny  

na tamte czasy elektrowóz. W 1956, także w Niemczech, opracowano kolejny elektrowóz, 

tym razem bez osi tocznych i oparty na wózkach o spawanej skrzynkowej ramie. 

Wyposażono go w elementy metalowo-gumowe, które idealnie nadają się do tłumienia 

drgań o wysokiej częstotliwości a ich sztywność może być łatwo dostosowywana. 

6. PODWOZIA POCIĄGÓW DUŻYCH PRĘDKOŚCI 

W latach 50 w Japonii rozpoczęto planowanie prac nad pierwszą linią dla pociągów 

dużych prędkości- Shinkansen. Dotychczasowe podejście empiryczne zaspokajało 

wymagania bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a inżynierowie wówczas odnosili się raczej 

niechętnie do prac naukowych, przez co nie miały one praktycznie żadnego zastosowania. 

Rozwój technologii wózków był jednak konieczny w celu osiągnięcia wyższych prędkości,  

co wymagało ściśle naukowego podejścia do kwestii dynamiki. W prace zaangażował się 

japoński inżynier Tadashi Matsudaira, mający bogate doświadczenie w badaniach nad 

stabilnością samolotów Zero. To on jako pierwszy zaproponował zastosowanie wzdłużnych 

i poprzecznych elastycznych elementów zawieszenia, co pozwoliło opracować konstrukcję 

wózka przeznaczonego do pojazdów poruszających się z wysokimi prędkościami. Dokonał 

on analizy wpływu elastyczności podwozia oraz zaproponował dwa warianty sztywności 

poprzecznej wózków: wysoką, której towarzyszą oscylacje przy wyższych prędkościach, 

oraz niską, gdzie oscylacje są niewielkie w zakresie niskich prędkości. Prace Matsudairy  

i innych pozwoliły na osiąganie przez składy Shinkansen prędkości 200 km/h. Nowinkami 

technicznymi zastosowanymi w tych pociągach były tłumiki hydrauliczne, zawieszenie 

silnika całkowicie w ramie wózka, hamulce tarczowe i sprężyny pneumatyczne. 

 

Fot 2. Elektryczny zespół trakcyjny Shinkansen Serii 0. Źródło: [5] 
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Rys 8. Wózek napędowy elektrycznego zespołu trakcyjnego Shinkansen Serii 0. Źródło: [5] 

7. ROLA NARZĘDZI KOMPUTEROWYCH 

W latach 60 Wielka Brytania, podobnie jak Japonia, stanęła przed problemem 

niestabilności dwuosiowych wagonów towarowych przy wyższych prędkościach,  

co skutkowało wieloma wykolejeniami. Nie znając wtedy jeszcze dynamiki takich pojazdów  

na nic zdawały się wszelkie usprawnienia. Podjęto wtedy dokładne badania nad 

zachowaniem wagonów dwuosiowych, co przez podobieństwo ich modeli matematycznych 

do wózków pozwoliło usprawnić także te konstrukcje. Modele te stanowiły zbiór 

skomplikowanych obliczeń, których rozwiązanie wymagało użycie komputerów.  

W rezultacie opracowano dwa podejścia do sztywności poprzecznej, tożsame z tymi 

zaproponowanymi przez Matsudairę. 

Zastosowanie komputerów do obliczeń pozwoliło na osiągnięcie satysfakcjonującego 

kompromisu pomiędzy stabilnością na torze prostym a łagodnym pokonywaniem łuków. 

Przy elastycznym zawieszeniu, jest on zapewniany przez elementy gumowe i tłumiki. Dalszy 

rozwój mocy obliczeniowej komputerów pozwolił istotnie usprawnić projektowanie 

podwozi. Na przełomie lat 60 i 70 możliwe stały się symulacje całych układów pojazdów,  

co przeniosło dużą ilość pracy z laboratoriów nad prototypami do biura projektowego.  

W 1970 pojawił się pierwszy wózek z radialnie ustawialnymi osiami, co diametralnie 

zmniejszyło zużycie zarówno kół jak i szyn, zużycie energii i ryzyko wykolejenia. 
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Opracowano także mechanizmy umożliwiające blokowanie lub swobodny obrót kół  

na osiach zestawów kołowych w zależności od warunków pracy pojazdu.  

Symulacje komputerowe i narzędzia wspomagania projektowania przyczyniły się  

do wielu ich usprawnień oraz eksperymentów nad nietypowymi formami zawieszenia, czego 

efektem są np. niskopodłogowe podwozia tramwajów i rekordy prędkości na szynach 

(rekord świata należy do TGV: 574,8 km/h). 

 

Rys 9. Niskopodłogowy wózek tramwajowy z indywidualnym napędem każdego koła. Źródło: [1]  

8. ZAWIESZENIA AKTYWNE 

 

Rys 10. Pierwsze systemy wychylnego nadwozia. Źródło: [2] 

Mając na celu osiąganie jak największych prędkości pociągów, szczególnie w ciasnych 

łukach, opracowano wiele koncepcji zawieszeń aktywnych automatycznie regulujących 

własności dynamiczne pojazdu. Szereg sensorów i mechanizmów dodanych do wózka miał 

automatyzować przechył pudła a także manipulację usprężynowaniem pierwszego  

i drugiego stopnia. Pierwsze systemy wychylnego nadwozia w oparciu o działanie sił 
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odśrodkowych pojawiły się już w 1906 roku. Ich niska efektywność i rozwój w innych 

obszarach techniki zapoczątkowały dokładniejsze badania w roku 1967. 

Usprawniona technologia została zastosowana w pociągach rodziny Pendolino, ICE T  

i innych. Pod koniec lat 60 rozpoczęto także prace nad aktywnym izolowaniem drgań 

poprzecznych i pionowych głównie usprężynowania drugiego stopnia. Inna koncepcja 

obejmowała magnetyczne sprzężenie kół osi i sterowanie momentem obrotowym na jej 

kołach. Niestety wysoki koszt wielu z tych usprawnień przy niewielkim zwiększeniu 

komfortu i bezpieczeństwa jazdy zniechęcił do ich komercyjnego zastosowania. 

9. POLSKI WKŁAD W ROZWOJU PODWOZI POJAZDÓW SZYNOWYCH 

Opisując nowatorskie projekty,  

nie sposób ominąć osoby  

dra hab. Ryszarda Suwalskiego.  

W latach 90 kierował on pracami nad 

systemem automatycznej zmiany 

rozstawu kół SUW 2000, który 

eliminuje konieczność wymiany 

wózków w wagonach w miejscu 

zmiany rozstawu szyn. Szeroki 

dorobek prac i patentów skłania  

ku stwierdzeniu, że dr hab. Suwalski 

miał wkład w praktycznie każdy współczesny pojazd produkowany w Polsce. 

10. WPŁYW NA METRO I TRAMWAJE 

Na przestrzeni całej historii rozwoju podwozi pojazdów kolejowych, wszystkie ich 

usprawnienia i nowe rozwiązania były adaptowane, z ewentualnymi modyfikacjami, także  

w metrze i tramwajach. Podwozia wagonów metra muszą pracować przy dużych 

przyśpieszeniach a ich wózki najczęściej posiadają odbieraki prądu. Z kolei podwozia 

tramwajów powinny mieć niską podłogę i umożliwiać jazdę w bardzo ciasnych łukach, 

często po torowisku o gorszym stanie technicznym. 

11. PODSUMOWANIE 

Automatyka i technologie komputerowe otwierają nowe możliwości rozwoju podwozi 

pojazdów szynowych, co kierunkuje ich dalszy rozwój w stronę mechatroniki. Przewiduje się 

szersze badania i zastosowanie zawieszeń aktywnych. Z drugiej strony możliwości dalszego 

rozwoju typowej konstrukcji mechanicznej powoli się wyczerpują. Wprowadzanie coraz 

Rys 11. System SUW 2000. Źródło: [2] 
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lżejszych, przyjaznych dla środowiska materiałów, o zwiększonej wytrzymałości,  

z pewnością przyczyni się do zmniejszenia masy pojazdów. Już dzisiaj poszukuje się 

innowacji przynoszących oszczędności w produkcji i utrzymaniu taboru, co może mieć 

decydujący wpływ na przyszły udział tego środka lokomocji w sektorze transportu. 
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GEODEZYJNE TECHNIKI POMIAROWE W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ 

STANDARDU TECHNICZNEGO GK-1 

mgr inż. Przemysław Grabias 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,  

Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa 

ABSTRAKT 

Na terenach kolejowych stosuje się obecnie wiele różnorodnych technologii  

i rozwiązań pomiarowych. Uchwalony w styczniu 2016 r. standard techniczny „O organizacji  

i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1 wskazuje zalecane metody 

wykonywania prac terenowych oraz zakres ich stosowania. Stawia także wiele 

szczegółowych wymagań dotyczących dokładności pomiarów oraz warunków i konfiguracji 

ich prowadzenia. Referat opisuje najpopularniejsze aktualnie techniki geodezyjne: 

tachymetrię, niwelację, pomiary GNSS oraz skaning laserowy. Określa także ich potencjalne 

zastosowanie w obszarze zakładania kolejowych osnów geodezyjnych i specjalnych, 

przeprowadzania regulacji osi toru kolejowego, pomiaru skrajni oraz innych pracach 

terenowych. 

Referat prezentuje także rozwiązania sprzętowe wykorzystujące bezpośrednio lub 

pośrednio wymienione techniki pomiarów geodezyjnych. Rozwiązania te obejmują szerokie 

spektrum przyrządów do diagnostyki i badania geometrii torów m.in. toromierze ręczne  

i belki pomiarowe oraz elektroniczne toromierze wózkowe, a także drezyny lub wagony 

pomiarowe. Wiele z nich pozwala na mocowanie na nich osprzętu geodezyjnego  

(np. reflektora pryzmatycznego) lub też bezpośrednio tachymetru, skanera lub odbiornika 

GNSS. Umożliwia to prowadzenie kompleksowego pomiaru różnymi technikami oraz 

stwarza możliwość porównania i kontroli uzyskanych wyników. Charakterystyka oraz 

dokładność poszczególnych technik i rozwiązań została odniesiona do zaleceń i wymagań 

Standardu GK-1. 

1. WPROWADZENIE 

Utrzymanie linii kolejowych w spełniającym założone wymagania stanie technicznym 

jest jednym z nadrzędnych zadań stawianych przed zarządcą terenu kolejowego. Dbałość  

o odpowiedni stan infrastruktury kolejowej wymaga prowadzenia prac pomiarowych, 

naprawczych i modernizacyjnych. Wymagania techniczne dotyczące systemu kolei 

konwencjonalnych podaje dyrektywa 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
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z dnia 29 kwietnia 2004 r. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i współpracy 

poszczególnych podsystemów kolejowych określają techniczne specyfikacje 

interoperacyjności (TSI). Zgodnie z nimi, przedsiębiorstwa dbające o infrastrukturę 

kolejową powinny dzielić się doświadczeniami, wiedzą i technologią. 

Pomiary dróg kolejowych i innych obiektów z nimi związanych dokonują zespoły 

geodezyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub wykonawcy zewnętrzni posiadający 

stosowne uprawnienia. Są to głównie pomiary realizacyjne, inwentaryzacyjne oraz 

prowadzone niezależnie od nich okresowe badania diagnostyczne nawierzchni i podtorza. 

Podmioty realizujące prace geodezyjne na terenach kolejowych zobowiązane  

są do przestrzegania wytycznych i stosowania Standardu technicznego „O organizacji  

i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1 [1]. Prace geodezyjne i kartograficzne 

powinny być wykonywane zgodnie z metodami i zasadami określonymi w obowiązujących 

przepisach [12]. 

2.  ZADANIA GEODETÓW NA TERENACH KOLEJOWYCH 

Do asortymentu prac pomiarowych na terenach kolejowych należą [1]: kolejowa 

pozioma i wysokościowa osnowę geodezyjną, kolejowa osnowa specjalna (KOS), mapy 

sytuacyjno – wysokościowe, regulacja osi torów, kilometracja linii kolejowej, pomiary 

realizacyjne, profil podłużny linii, uzbrojenie podziemne oraz pomiary powykonawcze. 

2.1. Osnowy kolejowe 

Kolejową podstawową poziomą osnowę geodezyjną stanowią punkty przenoszące  

na tereny kolejowe geodezyjny państwowy, sytuacyjny układ odniesienia. Punkty poziomej 

osnowy podstawowej wyznaczane są z wykorzystaniem techniki statycznej GNSS. 

Lokalizacja i sposób stabilizacji punktów musi posiadać konfigurację umożliwiającą 

precyzyjne centrowanie, pomiar satelitarny GNSS oraz pomiar niwelacyjny. Błąd położenia 

punktu w planie nie może przekraczać ±0,01 m w odniesieniu do osnowy bazowej.  

W ramach tej osnowy zakładane są pary punktów rozmieszczone co 2,0-2,5 km, a między 

punktami musi być wzajemna widoczność i odległość od 150 do 300 m. 

Do kolejowej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej należą punkty 

wykorzystywane do nawiązywania pomiarów geodezyjnych na terenach kolejowych. Zalicza 

się do nich m.in. pomiary sytuacyjno-wysokościowe i realizacyjne, pomiar profilu 

podłużnego oraz pomiary do celów regulacji osi torów. Osnowę szczegółową tworzą punkty 

rozwinięcia kolejowej osnowy podstawowej oraz punkty kolejowej osnowy specjalnej 

(KOS). Średni błąd położenia punktów osnowy szczegółowej nie może przekraczać ±0,01 m 
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w odniesieniu do kolejowej podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej. Punkty te powinny 

być trwale stabilizowane i zakładane w sieciach z wykorzystaniem klasycznych pomiarów 

metodą poligonizacji oraz wcięcia kątowo-liniowego lub wykorzystując statyczne pomiary 

satelitarne. Poniżej wymieniono wybrane warunki techniczne kolejowej szczegółowej 

osnowy poziomej: 

− w pomiarach sieci poligonowej należy stosować instrumenty geodezyjne 

zapewniające średni błąd pomiaru kierunku poniżej ±5cc oraz poniżej ±2mm+2ppm dla 

długości; 

− długości boków w ciągach powinny wynosić od 100 m do 250 m; 

− pomiar kątów wykonuje się w dwóch seriach, dopuszczalna różnica między seriami nie 

powinna przekraczać 15cc; pomiar długości boku wykonuje się w dwóch kierunkach,  

a różnica długości w obydwu kierunkach nie powinna być większa niż 0.004 m. 

Kolejową osnowę wysokościową stanowi zbiór punktów dowiązanych  

do podstawowej osnowy, służących do bezpośredniego nawiązania wysokościowych 

pomiarów geodezyjnych na obszarach kolejowych. Kolejową wysokościową osnowę 

geodezyjną tworzą sieci niwelacyjne, zakładane metodą niwelacji geometrycznej, której 

elementami są linie niwelacyjne, składające się z odcinków niwelacyjnych. Średni błąd 

pomiaru nie powinien być większy niż 4 mm/km, a błąd wysokości punktu nie powinien być 

większy niż 0.01 m. Odcinki niwelacyjne mierzy się dwukrotnie – w kierunku głównym  

i w kierunku powrotnym. Na każdym stanowisku przewyższenie wyznacza się dwukrotnie  

a różnica pomiędzy dwoma wyznaczeniami przewyższenia na stanowisku nie powinna być 

większa niż 0.002 m. 

2.2. Mapa do celów projektowych 

Mapę do celów projektowych dla terenu zamkniętego wykonuje się zgodnie  

z wytycznymi zawartymi w stosownych rozporządzeniach [12] oraz standardu [1]. Musi 

zawierać wszystkie elementy treści mapy zasadniczej, tj. sytuacja, uzbrojenie, wysokości, 

dane ewidencyjne wraz z granicami działek ewidencyjnych. Ponadto na mapach muszą 

zostać umieszczone wskazane elementy mapy sytuacyjno-wysokościowej. Dodatkowo  

na mapach do celów projektowych muszą się znaleźć opracowane geodezyjnie linie 

rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, osie dróg oraz linie zabudowy, uzbrojenia 

terenu, uzgodnienia sieci itp. Obowiązkowe jest także naniesienie usytuowania zieleni 

wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody oraz innych obiektów i szczegółów 

wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy. Mapę do celów 
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projektowych skalach 1:500 dla stacji kolejowych, 1:500 lub 1:1000 dla szlaków kolejowych. 

Nowe opracowania numeryczne należy wykonywać z redakcją dla skali 1:500 [1].  

2.3. Pomiary inwentaryzacyjne na cele regulacji osi torów 

Tory kolejowe zbudowane są z odcinków prostych, krzywych przejściowych oraz 

łuków kołowych. Układ geometryczny toru powinien spełniać wymagania określone  

w przepisach o utrzymaniu nawierzchni w celu zachowania odpowiedniej dostępności, 

niezawodności i interoperacyjności toru. Parametry geometryczne trasy kolejowej  

(m.in. długość odcinków prostoliniowych, krzywej przejściowej oraz wielkość promienia 

łuku kołowego) zależą od maksymalnej prędkości pociągów na danym odcinku. W celu 

zwiększenia prędkości jazdy lub przywrócenia jej do wielkości pierwotnej konieczna jest 

zmiana układu geometrycznego szlaku kolejowego. Obejmuje to m.in. zmianę długości 

odcinków prostoliniowych, wartości promienia łuków kołowych lub wprowadzenie 

dodatkowych odcinków krzywych przejściowych. 

Zmiany układu geometrycznego torów oraz projekt regulacji osi torów przedstawiane 

są na dokumentacji zawierającej aktualny kształt osi torów. Takie materiały można uzyskać 

poprzez wykonanie geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych [2]. Regulacja osi toru 

rozumiana jest jako określenie nowych parametrów układu geometrycznego istniejącego 

toru (projektowanie) lub wykonanie prac związanych z realizacją projektu układu 

geometrycznego (np. przy użyciu maszyn torowych - podbijarek) [1]. Położenie osi toru 

utrwala się na znakach regulacji osi toru. (KOS). Regulacją osi toru należy objąć tory wraz  

z rozjazdami. 

Pomiary inwentaryzacyjne na potrzeby wykonania projektu regulacji osi toru 

wykonuje się: 

− w sposób klasyczny (wykorzystując metodę rzędnych i odciętych dla odcinków 

prostoliniowych oraz metodę pomiaru strzałek dla odcinków krzywoliniowych); 

− w oparciu o współrzędne punktów. 

Aby wyznaczyć współrzędne osi toru wykorzystuje się metodę biegunową 

(tachymetrię) lub metodę satelitarną. Każda z tych metod umożliwia wykorzystanie 

toromierza lub specjalnego wózka pomiarowego w celu wyznaczenia rzeczywistego 

przebiegu osi toru [2]. 
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2.4. Pomiary geodezyjno-diagnostyczne 

Terminem diagnostyki nawierzchni kolejowej można określić całokształt metod  

i środków mających na celu określenie jej aktualnego stanu, a także prognozowania 

możliwych zmian tego stanu. Diagnostyka jest w stanie dostarczać kompleksowe informacje 

dotyczące stanu technicznego dróg kolejowych i pozwala określić rodzaj, zakres i miejsce 

niezbędnych napraw. Bieżący monitoring stanu infrastruktury dróg szynowych obejmuje 

swoim zakresem m.in. oględziny, badania techniczne, badania specjalne oraz ocenę i analizę 

otrzymanych wyników. Rejestrowane są także wszystkie zaobserwowane usterki, 

prowadzona są prace konserwacyjne oraz naprawy bieżące i główne. W pracach związanych 

z utrzymaniem linii kolejowych i ich modernizacją uczestniczą zespoły diagnostyczno-

pomiarowe, odpowiedzialne za pomiary infrastruktury linii kolejowej [13]. 

By zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy zarządca 

zobowiązany jest do utrzymania odpowiedniego stanu nawierzchni kolejowej. Ocena tego 

stanu wymaga posiadania informacje na temat poszczególnych elementów nawierzchni 

kolejowej m.in. parametrów geometrycznych torów, podkładów, podsypki, szyn, nasypów, 

śrub. Krytyczne znaczenie ma odpowiedni stan parametrów geometrycznych torów [2].  

W celu ich wyznaczenia mogą być wykorzystane metody pośrednie i bezpośrednie pomiaru. 

Do metod bezpośrednich zaliczają się metody klasyczne, do których należą pomiary  

za pomocą: toromierzy uniwersalnych, profilomierzy, teodolitów, niwelatorów i suwmiarek. 

Do pojazdów wykorzystywanych do pomiarów pośrednich zalicza się drezyny oraz wagony 

pomiarowe. Zgodnie z instrukcją Id-14 (D-75) [5], w ramach pomiarów bezpośrednich 

wykonuje się: 

1) pomiar podstawowych parametrów charakteryzujących położenie toków szynowych, 

tj.:  

− szerokość toru; 

− różnice wysokości toków szynowych; 

− nierówności toków szynowych w obu płaszczyznach; 

2) pomiar dodatkowych parametrów toru obejmujących:  

− położenie toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej w odniesieniu  

− do znaków regulacji osi toru; 

− wartości luzów w stykach toru klasycznego.  
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Do wykonywania pomiarów bezpośrednich należy używać sprawnego  

i legalizowanego sprzętu diagnostycznego zapewniających dokładność pomiaru do 1 mm. 

Pomiaru szerokości toru i przechyłki dokonuje się co 5m w torze na prostej oraz co 2,5 m  

w torze w łuku o promieniu mniejszym od 300m. Pomiar strzałek w łukach wykonuje się  

na bazie cięciwy 10 m. 

3. GEODEZYJNE TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI KOLEJOWEJ 

3.1. Tachymetria 

Tachymetria jest techniką pomiarową, polegającą na sytuacyjno-wysokościowym 

pomiarze szczegółów terenowych z zastosowaniem metody biegunowej. Obecnie zazwyczaj 

stosuje się tzw. metodą biegunową 3D, w której współrzędne przestrzenne mierzonego 

punktu wyznaczane są w oparciu o pomiar kierunku poziomego, pionowego oraz odległości. 

Pomiary tachimetryczne znalazły zastosowanie w pomiarze wielu różnych obiektów. 

Szerokie spektrum zastosowania tachimetrii wynika z wysokich dokładności możliwych  

do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, precyzyjnych instrumentów 

pomiarowych. Technologia ta wykorzystywana jest w geodezji kolejowej w wielu pracach 

związanych z budową nowych linii i obiektów kolejowych oraz modernizacją i utrzymaniem 

istniejących. 

Pomiar tachymetryczny przeprowadza się zwykle z wykorzystaniem reflektora 

pryzmatycznego, jednak część tachimetrów ma opcję pomiaru bezreflektorowego (IR). 

Umożliwia ona zmierzenie trudno dostępnych obiektów, celując bezpośrednio na ich 

powierzchnię. Przykładem nowoczesnego, precyzyjnego tachymetru elektronicznego jest 

instrument Leica Nova MS50 (Rys 1a). Wykonuje on pomiar kątów z dokładnością ±1’’ (3cc) 

oraz pomiar odległości z dokładnością ±1 mm+ 1,5 ppm (±2 mm + 2 ppm dla pomiaru IR) [9]. 

Pod względem dokładności pomiar tachymetryczny jest zalecany do prac wymagających 

możliwie jak najwyższej precyzji. Spełnia ona wymagania założone dla pomiaru 

szczegółowej osnowy poziomej oraz osnowy specjalnej. 

Metoda biegunowa jest wykorzystywana także do tyczenia elementów infrastruktury 

kolejowej m.in. podtorza, torów, rozjazdów i skrzyżowań. Tyczenie może odbywać się  

z punktów swobodnych nawiązanych do punktów osnowy lub bezpośrednio z punktów 

kolejowej osnowy geodezyjnej.  

Innym zastosowaniem tachymetrii jest pomiar geometrii krótkich odcinków w celu 

dostarczenia danych pomiarowych dla projektu regulacji osi toru. Wykonywany może być 

wykonywany razem z innymi metodami lub niezależnie i prowadzony z wykorzystaniem 
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reflektora pryzmatycznego zamocowanego na adapterze przykładanym do wewnętrznej 

krawędzi toku szynowego, na belce pomiarowej lub toromierzu elektronicznym (Rys. 1a). 

3.2. Niwelacja 

Niwelacja jest określeniem geodezyjnego wyznaczania różnic wysokości między 

mierzonymi punktami terenowymi. W zależności od metody, potrzeb i możliwości, pomiar 

wykonuje się niwelatorem (niwelacja geometryczna) lub tachimetrem (niwelacja 

trygonometryczna). Niwelacja trygonometryczna umożliwia wyznaczenie różnic wysokości  

na podstawie kierunku pionowego i odległości poziomej. Niwelacja geometryczna zazwyczaj 

charakteryzuje się wyższą dokładnością. Polega ona na pomiarze poziomej osi celowej  

na pionowo ustawione na mierzonych punktach łaty niwelacyjne. Szczegółowa konfiguracja 

pomiaru jest uzależniona od oczekiwanej dokładności, wymagań technicznych oraz 

warunków terenowych. Nowoczesne niwelatory precyzyjne pozwalają wykonywać pomiar  

z dokładnością (odchyleniem standardowym na 1 km) rzędu 0,1-0,3 mm. Przykładem 

takiego instrumentu jest niwelator Leica DNA03 (Rys. 1b), który zapewnia dokładność 

podwójnej niwelacji ciągu o długości 1 km - 0.3 mm (przy pomiarze na łaty inwarowe) [9]. 

Spełnia to wymagania zakładania kolejowej osnowy wysokościowej. Dla części prac, 

niewymagających tak wysokiej precyzji metoda biegunowa 3D (zawierająca niwelację 

trygonometryczną) jest wystarczająca. Niwelację geometryczną stosuje się w celu 

wykonania dokładnych profili podłużnych (budowlanych lub eksploatacyjnych) linii 

kolejowych w nawiązaniu do geodezyjnej osnowy kolejowej (KOS).  

a)  b)  

Rys. 1. Tachymetr Leica Nova MS50 (a) oraz niwelator Leica DNA03 w trakcie wykonywania 

prac pomiarowych na terenie kolejowym. 
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3.3. Pomiar satelitarne GNSS 

W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w zakresie globalnych satelitarnych 

systemów nawigacyjnych (GNSS). Pozwolił na zastąpienie części klasycznych technologii 

poprzez wydajne techniki satelitarne. W skład GNSS wchodzi obecnie system  

GPS-NAVSTAR, obsługiwany przez Stany Zjednoczone oraz GLONASS (rosyjski). Należą  

do nich także pozostające w budowie: europejski system GALILEO oraz chiński COMPAS. 

Rozwój technologii generuje wzrost dokładności korzystających z nich pomiarów 

geodezyjnych. Aktualnie do wyznaczenia punktów kolejowej osnowy poziomej 

podstawowej i szczegółowej obok technik klasycznych stosuje się metodę statyczną 

pomiarów GPS. Natomiast w pomiarach realizacyjnych i inwentaryzacyjnych obiektów 

infrastruktury kolejowej stosuje się z powodzeniem metodę RTK GPS. 

Metoda statyczna charakteryzuje się wysoką dokładnością, sięgającą 5 mm + 1 ppm 

dla współrzędnych płaskich oraz 10 mm + 1 ppm dl wysokości. Jest to dokładność 

wystarczająca do wyznaczenia położenia punktów kolejowej podstawowej i szczegółowej,  

w tym osnowy specjalnej (KOS), dla których standard techniczny [7] wymaga wyznaczenia 

współrzędnych poniżej ±0,01 m (Rys. 1a). Należy mieć na uwadze, iż dla wszelkich pomiarów 

satelitarnych czynnikiem wpływającym na spadek dokładności obserwacji jest 

występowanie przeszkód terenowych, które utrudniają łączność z satelitami lub stacją 

bazową. W pomiarze uczestniczą co najmniej dwa odbiorniki. Zazwyczaj jeden odbiornik 

jest umieszczany nad punktem o znanych współrzędnych (tzw. stacja bazowa), natomiast 

pozostałe odbiorniki umieszczane są nad punktem, którego współrzędne są wyznaczane. 

Metoda ta dopuszcza pomiar w kilku sesjach, a następnie opracowanie wyników obserwacji 

w etapie zwanym post-processingiem. 

W kinematycznych pomiarach satelitarnych (RTK GPS) położenie odbiornika 

ruchomego (tzw. rovera) wyznaczane jest w czasie rzeczywistym względem odbiornika 

stacjonarnego (tzw. stacji bazowej) znajdującego się nad punktem o znanych 

współrzędnych. By pomiar RTK GPS był skuteczny i osiągał założoną dokładność wymagana 

jest ciągła łączność ze stacją bazową i obserwacja minimum 5 satelit. Pomiary kinematyczne 

pozwalają wyznaczyć współrzędne płaskie punktu z maksymalną dokładnością rzędu  

10 mm + 1ppm, a wysokościowe z dokładnością 20 mm + 1 ppm. Technologia RTK GPS 

znalazła praktyczne zastosowanie w pomiarach inwentaryzacyjnych torów kolejowych  

(Rys. 1b), a dane pochodzące z takich pomiarów mogą być wykorzystywane na cele regulacji 

osi toru. 
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a)  b)  

Rys. 2. Pomiar statyczny kolejowej szczegółowej osnowy poziomej z wykorzystaniem 

odbiornika Leica GPS 1200 (a) oraz zestaw RTK GPS (Topcon HiperPro) (b). 

3.4. Skaning laserowy 

Skaning laserowy jest techniką polegającą na wydajnym, automatycznym pomiarze 

dużej liczby punktów z wysoką dokładnością. Bazuje ona na metodzie biegunowej 3D.  

W ramach naziemnego skaningu laserowy można wyróżnić skaning stacjonarny 

wykorzystujący pojedynczy skaner na stanowisku pomiarowym oraz skaning mobilny,  

w którym jeden lub kilka skanerów są zamocowane na pojeździe. Dokładność pomiaru 

skaningowego zależy m.in. od charakteru powierzchni, jej położenia względem stanowiska 

skanera, warunków atmosferycznych oraz rozdzielczości skanowania. Prowadzenie 

pomiaru na wielu stanowiskach stwarza potrzebę połączenia tzw. chmur punktów. Łączenie 

to odbywa się on w oparciu o rozmieszczoną w czasie pomiaru osnowę fotogrametryczną 

(m.in. tarcz celowniczych) (Rys. 3). Podstawowym warunkiem do połączenia ze sobą dwóch 

chmur jest posiadanie co najmniej trzech punktów wspólnych na obu zobrazowaniach. 

Wynikiem procesu rejestracji chmur punktów jest trójwymiarowe, kompleksowe 

zobrazowanie obiektu. Kompletny model 3D obiektu może być później wykorzystany  

do szeregu różnorodnych analiz z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. 
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Rys. 3. Skaner laserowy Faro Focus 3D wraz z osprzętem pomiarowym. 

Wykorzystanie skaningu laserowego do poszczególnych zastosowań w geodezji 

kolejowej jest uwarunkowane osiągnięciem określonych wymaganych dokładnościowych. 

Możliwe jej zastosowania to: pomiary diagnostyczne, odbiorcze i inwentaryzacyjne  

m.in. skrajni budowlanej oraz geometrii torów i rozjazdów, a także inwentaryzacja obiektów 

infrastruktury kolejowej (nawierzchni kolejowej, budowli technicznych i innych). Obszerne 

prace pomiarowe pozwoliły zweryfikować rzeczywisty jej potencjał. Zachowując najwyższą 

precyzję i odpowiednią konfigurację pomiaru możliwe jest wykorzystanie skaningu do [14]: 

− pomiaru geometrii toru i rozjazdów; 

− wyznaczenie położenia torów kolejowych w odniesieniu do obiektów infrastruktury, 

dopuszczalna wartość różnicy tego położenia musi wynosić ± 0,02 m; 

− pomiaru trakcji elektrycznej oraz skrajni budowlanej; 

− oceny stanu nawierzchni szynowej, pomiaru wielkości występujących w niej 

uszkodzeń oraz oceny stopnia zużycia szyn. 

4. SYSTEMY POMIAROWE WYKORZYSTUJĄCE TECHNIKI GEODEZYJNE 

Standard GK-1 podaje by pomiar osi torów oraz rozjazdów przeprowadzany był przy 

użyciu poziomej łaty z lustrem dalmierczym, wyznaczającym tą oś. Dodatkowo wysokość 

statywu na łacie dalmierczej nie może być wyższa od 0,30 m. Natomiast położenie toru  

w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stosunku do toru sąsiedniego i obiektów (słupów 

trakcyjnych, słupów oświetleniowych, tarcz, semaforów, obiektów mostowych, ścian 

oporowych i innych) nie powinno się różnić więcej, niż ±0,02 m od wielkości normatywnych 
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[1]. Biorąc pod uwagę podane kryterium dokładności, na drogach kolejowych można 

zastosować nowoczesne urządzenia pomiarowe. Pozwalają one na sprawniejszy pomiar  

i znaczące przyspieszenie prac terenowych. Szwajcarska Komisja Technologii i Innowacji 

zaproponowała podział systemów pomiarowych na trzy grupy w zależności od efektywności 

i szybkości prowadzenia prac: 

− urządzenia o wydajności pomiaru do 0,5 km trasy na godzinę; 

− systemy o szybkości pomiaru w granicach 0,5÷5 km drogi szynowej na godzinę; 

− urządzenia pozwalające zmierzyć od 5 do nawet 250 km trasy w ciągu godziny. 

4.1. Ręczne urządzenia do pomiaru toru kolejowego 

Powszechnie stosowanym ręcznym przyrządem do pomiarów bezpośrednich 

geometrii toru jest toromierz uniwersalny tzw. roboczy. Za pomocą tego przyrządu możliwy 

jest pomiar szerokości toru, przechyłki i innych parametrów charakterystycznych dla 

rozjazdów. Postęp elektroniki wpłynął także na rozwój konstrukcji toromierzy. Zostały one 

wyposażone w dodatkowe urządzenia pomiarowe m.in. dalmierz oraz urządzenia  

do gromadzenia danych. Przyczyniło się to do przyspieszenia prac pomiarowych, wzrostu 

dokładności oraz umożliwienia opracowania wyników pomiaru w terenie. W pracy [8] 

obszernie opisano analogowe i elektroniczne ręczne systemy do pomiaru toru kolejowego. 

Przykładem belki (łaty) do pomiaru osi toru kolejowego jest rozwiązanie firmy 

Trimble. Umożliwia ono zamontowanie reflektora pryzmatycznego na trzpieniu zespolonym 

z belką. Pomiar osi toru odbywa się metodą biegunową z wykorzystaniem tachymetru. 

Fragment belki prostopadły do całości pozwala na precyzyjne pozycjonowanie względem 

szyn. Jej krawędź znajduje się 14 mm poniżej górnej powierzchni tocznej szyny.  

 

Rys. 4. Belka do pomiaru osi toru kolejowego firmy Trimble. 

4.2. Toromierze i wózki pomiarowe 

Do urządzeń o szybkości pomiaru w granicach 0,5÷5 km drogi szynowej na godzinę 

można zaliczyć systemy: TEC firmy GRAW, Hergie firmy Rhomberg, Geo++® GNBAHN 

skonstruowany przez firmę Geo++, TQM (Track Quality Measuring), Leica GRP System FX. 
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Powszechnie spotykanym i jednym z najpopularniejszych systemów do pomiaru 

geometrii torów kolejowych jest toromierz TEC (Rys. 5a) wyprodukowany przez firmę 

GRAW. Kolejne wersje i warianty tego sprzętu są obecne na rynku od lat i korzysta z nich 

wielu diagnostów kolejowych. Jest to elektroniczny toromierz samorejestrujący, który 

wykonuje wszystkie pomiar szerokości, przechyłki oraz nierówności poziomych  

i pionowych. Toromierz w wariancie TEE dodatkowo wylicza w terenie wtórne parametry 

geometryczne tj. wichrowatość toru lub rozjazdu, gradient szerokości toru oraz położenie 

lewej i prawej szyny prowadzącej. Toromierz TEC jest stosunkowo lekki (około 25 kg)  

i wytrzymały, iż możliwe jest szybkie usunięcie go z toru w przypadku przejazdu pociągu  

i kontynuowanie pomiaru bez dodatkowej kalibracji. Dedykowane oprogramowanie 

umożliwia m.in. generowanie szczegółów protokołów pomiarowych dla rozjazdu, wydruk 

tabelaryczny wyników pomiarów z zaznaczeniem wad wykrytych przez operatora, wydruk 

wyników pomiarów w postaci wykresów. Toromierz ten posiada następującą podstawową 

specyfikację techniczną [5]: 

− krok pomiaru: 0,5 m; 

− zakres pomiarowy szerokości: 1420 ÷ 1485 mm; 

− zakres pomiarowy przechyłki: ±200 mm;  

− zakres pomiarowy nierówności pionowych: ±2 mm/1 m;  

− zakres pomiarowy nierówności poziomych: ±5 mm/1 m;  

− rozdzielczość wszystkich wymienionych parametrów: 0,1 mm. 

Toromierzy TEC może zostać rozbudowany o przystawkę Laser-TEC do pomiaru 

położenia elementów skrajni względem osi toru. Przystawka z dalmierzem laserowym 

pozwala na pomiar urządzeń i obiektów o średnicy większej niż 10 mm m.in. semaforów, 

tuneli, peronów, szerokości międzytorza, wysokości przewodu trakcyjnego, słupów i innych 

elementów w odległości do 7m od osi toru. Pomiar położenia elementów skrajni może być 

dokonywany w trakcie pomiaru geometrii torów. Wykonywany jest on po zatrzymaniu 

toromierza poprzez wycelowanie wiązki lasera w wybrany punkt. Wyniki pomiarów oraz 

lokalizacja obiektu zapisywane są w pamięci toromierza. Błąd pomiaru jest niewiększy niż  

5 mm [5]. 

Innego typu zestawem pomiarowym jest wózek TQM – Track Quality Measuring 

rozwijany przez firmę Railcare Advanced Instruments Ltd. System opiera się  

na wykorzystaniu specjalnego wózka pomiarowego umożliwiającego pomiar i wyznaczenie 

nierówności toków szynowych w płaszczyźnie pionowej i poziomej, szerokości toru, 
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przechyłki oraz przebytego dystansu. Pomiar parametrów geometrycznych trasy kolejowej 

jest możliwy dzięki wyznaczeniu wielkości strzałek które są mierzone w oparciu o cięciwy, 

wyznaczone przez konstrukcję wózka. System pomiarowy opracowany na bazie wózka TQM 

(Rys. 5b) został rozbudowany o kilka dodatkowych urządzeń pomiarowych, które w znaczny 

sposób rozszerzyły jego możliwości pomiarowe: 

− odbiornik GNSS Trimble R-10, który zapewnia wyznaczenie współrzędnych osi toru  

z centymetrową dokładnością; 

− skaner laserowy RIEGL-VQ 450 2D, umożliwiający bezdotykowy pomiar profili; 

− georadar SIR 3000 firmy GSSI do badania struktury nasypu kolejowego, umożliwia 

także wykrycie uzbrojenia podziemnego oraz pomiar grubości warstw podłoża; 

− inercyjną jednostkę pomiarową IMU. 

a)   b)  

Rys. 5. Toromierz TEC wraz z dodatkowym wyposażeniem (a) oraz system pomiarowy 

oparty na wózku TQM (b). 

 

4.3. Drezyny i wagony pomiarowe 

Opisane wyżej urządzenia umożliwiają pomiar geometrii kilku kilometrów linii 

kolejowej na godzinę. Jednak dla zachowania bezpieczeństwa i optymalnych warunków 

geometrycznych długiej sieci kolejowej niezbędne jest stosowanie wydajniejszych maszyn 

pomiarowych. Takimi maszynami są wagony (nieposiadające własnego napędu) oraz 

drezyny pomiarowe, które są samojezdnymi pojazdami pomiarowymi. Zaliczane są trzeciej 

grupy i wykonujące pomiar nawet do250 km trasy na godzinę i przeznaczone są najczęściej 

do obsługi kolei dużych prędkości. 
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PKP PLK S.A. wykorzystuje się drezynę EM-SAT 120 firmy Plasser&Theurer, 

wyposażoną w elektroniczne systemy pomiarowe, drukarkę dostarczającą wykresy i raporty 

oraz komputer pokładowy zapisujący i przetwarzający dane. Umożliwia ona pomiar  

do 120 km trasy na godzinę. W wersji używanej przez PKP PLK S.A. układ pomiarowy 

drezyny jest oparty na trzech dwuosiowych wózkach jezdnych. Baza dla pomiarów 

nierówności poziomych i pionowych wynosi 10 m, co odpowiada rozstawowi kół 

pomiarowych. Pomiędzy kołami wózków znajdują się ślizgi pomiarowe, które w trakcie 

poruszania się drezyny przemieszczają się jednocześnie przylegając do powierzchni bocznej 

główki szyny, co umożliwia wykonanie pomiaru poziomych parametrów geometrycznych 

toru: szerokości i nierówności poziomych. 

Inny przykładem jest to pojazdu tego typu jest drezyna pomiarowa Swisstrolley II 

firmy Terra Vermessugen (Rys 6b). Oprócz podstawowych parametrów geometrii toru 

pozwala także na pomiar profilu główki szyny, jej uszkodzenia i zagięcia, skrajnię oraz 

dostarcza kompletny model 3D mierzonego odcinka. Pomiar tych parametrów jest możliwy 

dzięki wykorzystaniu następujących przyrządów pomiarowych: dwóch mobilnych 

skanerów, skanera i kamery główki szyny, kamery panoramicznej, georadaru oraz 

odbiornika GNSS. 

a)  b)  

Rys 6. Drezyny pomiarowe EM-SAT 120 (a) oraz Swisstrolley II (b). 
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4.4. Geodezyjna weryfikacja systemu pomiarowego 

Szczegółowe zbadanie oraz ocena poprawności, powtarzalności i wiarygodności 

wyników w zróżnicowanych warunkach geometrii toru jest niezbędną czynnością  

do wykonania przed wprowadzeniem sprzętu na rynek. Istotne w tym procesie jest 

wykonanie odpowiednich testów pomiarowych. Szczególnie ważne jest to w kontekście 

późniejszego zastosowania badanego sprzętu w zakresie sprawdzania i kształtowania 

geometrii toru kolejowego. Badania powinny być prowadzane w zgodności z wymaganiami 

międzynarodowej normy EN 13848-4 [11], w warunkach torowych z możliwością oceny 

poprawności pomiaru parametrów geometrii torów zarówno na torze nominalnie prostym 

jak i na łukach o różnych promieniach oraz na krzywych przejściowych. Badania 

prowadzone są torach o długości co najmniej 1000 m zawierających co najmniej dwa łuki,  

w tym jeden o promieniu co najmniej 800 m. 

Wartości parametrów geometrii toru uzyskane z przejazdu badanym toromierzem 

zestawia się z parametrami pozyskanymi z pomiarów geodezyjnych. Analiza obejmuje też 

sprawdzenie modułu pomiaru drogi. Kilometraż toru otrzymany w wyniku pomiaru 

toromierzem odniesiony jest do kilometrażu geodezyjnego. Przeprowadzone analizy 

umożliwią zweryfikowanie danych otrzymanych z pomiaru toromierzem elektronicznym 

względem danych pozyskanych metodami geodezyjnymi, przyjętych jako wzorcowe. 

Wynikiem badań jest sprawozdanie z pomiarów i ocena wszystkich mierzonych przez 

inercyjny toromierz samorejestrujący parametrów geometrii torów w aspekcie spełnienia 

wymagań zawartych w EN 13848-4 [6] dotyczących zarówno powtarzalności jak  

i odtwarzalności mierzonych parametrów, a także ocenę względem wyników pomiarów 

metodami geodezyjnymi. Sprawozdanie powinno zawierać ponadto ocenę możliwości 

wykorzystania wyników pomiarów toromierzem inercyjnym dla potrzeb planowania 

podbijania. W toku badań ważna jest także współpraca ekspertów z zakresu geodezji, 

kolejnictwa oraz inżynierów mechaników i elektroników. 

5. PODSUMOWANIE 

Referat dotyczy technik pomiarowych w geodezji kolejowej oraz ich wykorzystaniu  

w diagnostyce kolejowej, pomiarach na cele regulacji osi toru i innych wymienionych  

w treści zadaniach. W referacie zaprezentowano współcześnie stosowane techniki 

pomiarowe, jednocześnie wskazując ich przydatność do konkretnych prac wykonywanych  

w obrębie infrastruktury kolejowej. Jedną z podstawowych czynności wykonywanych przez 

diagnostów kolejowych jest sprawdzenie parametrów geometrycznych toru kolejowego. 

Równolegle do prac związanych z diagnostyką przeprowadzane są różnorodne pomiary 
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geodezyjne. Prace te są niezbędne do uzyskania pełnego wglądu w stan techniczny 

elementów infrastruktury kolejowej. 

Praca przedstawia także możliwości technik wykorzystywanych w pomiarach 

sytuacyjno-wysokościowych na liniach kolejowych wraz z wymaganiami dokładnościowymi 

stawianymi przez wytyczne i przepisy. Zaprezentowano tradycyjne metody tachimetryczne  

i niwelacyjne służące bardziej precyzyjnym pomiarom. Obok klasycznych technik, 

instrumentów i przyrządów pomiarowych traktuje także o nowoczesnych technologiach 

pomiarowych. Techniki satelitarne GNSS przedstawiono z opisem możliwych do uzyskania 

dzięki nim dokładności, ich ograniczeń i przykładami zastosowania w pomiarach 

inwentaryzacyjnych linii kolejowych. Zwrócono uwagę także na rosnący potencjał 

technologii naziemnego skaningu laserowego w inwentaryzacji obiektów infrastruktury 

kolejowej oraz innych zastosowań, podając możliwe kierunki jego zastosowania. 

Podane zostały informacje dotyczące osnów geodezyjnych występujących na kolejach 

oraz zasady ich zakładania i ustabilizowania punktów wchodzących w ich skład. W referacie 

można również znaleźć informacje dotyczące zasad sporządzania mapy do celów 

projektowych terenu kolejowego. Zwrócono też uwagę na prace związane z pomiarem 

inwentaryzacyjnym osi toru. Przybliżone zostały także przykładowe przyrządy, urządzenia  

i pojazdy pomiarowe służące do diagnostyki. Do urządzeń tych należą podstawowe, ręczne 

toromierze, toromierze i wózki pomiarowe oraz drezyny pomiarowe. 
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NAJNOWSZE TRENDY W ROZWOJU SYMULATORÓW KOLEJOWYCH 

Witold Bartnik 
Politechnika Warszawska 

WSTĘP 

Symulatory pojazdów kolejowych od wielu lat stanowią jeden z istotnych elementów 

wsparcia systemu kształcenia maszynistów. Jest to związane z faktem, że stanowią one 

jedyne narzędzie umożliwiające uczestnikowi szkolenia zapoznanie się ze specyfiką  

i sposobami postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych i niebezpiecznych. To pozwala 

operatorom transportu kolejowego na przygotowanie swoich pracowników na zdarzenia 

takie jak wypadki, przechodnie na torach, drzewa na sieci trakcyjnej, a także błędy 

dotyczące sterowania ruchem kolejowym, np. niezgodność wskazań semafora ze stanem 

faktycznym rozjazdów czy jazda na sygnał zastępczy. Dużą zaletą symulatorów jest także 

możliwość szkolenia maszynistów lub motorniczych bez angażowania taboru 

wykorzystywanego w ruchu liniowym, a w niektórych przypadkach także w sytuacji gdy 

pojazdy których dotyczy szkolenie dopiero zostaną dostarczone, jak w przypadku pociągów 

e320 firmy Siemens dla Eurostar International. Symulatory kolejowe znajdują zastosowanie 

we wszystkich rodzajach tego typu transportu, tj. zarówno w klasycznej kolei, jak  

i w systemach metra, premetra czy tramwajów. 

PIERWSZE ROZWIĄZANIA 

Klasyczna forma symulatora kolejowa wykształciła się w wyniku wieloletniej ewolucji 

poszczególnych komponentów. Generalnie symulator składa się z części fizycznej oraz 

graficznej. Część fizyczna to z reguły możliwie bliskie odzwierciedlenie kabiny prawdziwego 

pojazdu wraz z prawdziwymi i działającymi urządzeniami, w szczególności tymi które 

odpowiadają za sterowanie pojazdem. Część graficzna to natomiast obraz wyświetlany 

osobie szkolonej, mający za zadanie zapewnić możliwie wysoki realizm symulacji  

i wytworzyć wrażenie immersji. Pierwsze rozwiązania graficzne były oparte o wyświetlanie 

na znajdujący się przed szkoloną osobą nagranego kamerą video przejazdu dla wybranej linii 

kolejowej. W zależności od prędkości symulowanego przejazdu prędkość nagrania była 

dostosowana poprzez wyświetlanie odpowiedniej liczby klatek. Tego typu rozwiązania  

są wykorzystywanie m. in. na Litwie i w innych krajach dawnego ZSSR. Niestety, nawet przy 

stosunkowo wysokiej jakości nagrań video takie symulatory nie zapewniają wystarczającej 

immersji, przede wszystkim z powodu niskiej liczby wyświetlanych klatek dla małych 
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prędkości pociągu. Dodatkowo nie zapewniają one dużej swobody w kształtowaniu 

scenariuszy symulacji. 

ROZWIĄZANIA OBECNE 

Dynamiczny rozwój wzrost mocy obliczeniowej komputerowej i rosnące możliwości 

generowania realistycznych, cyfrowych obrazów 3D skłoniły producentów symulatorów  

do rezygnacji z rozwiązań typu video i wdrożenia symulatorów opartych o wirtualne 

środowisko trójwymiarowe. Chociaż początkowo tego typu symulatory charakteryzowały 

się stosunkowo niską jakością grafiki, co znacząco pogarszało poczucie immersji, to obecnie 

dostarczane urządzenia potrafią wyświetlać obraz jakości 4K, a w niektórych przypadkach 

nawet wyższej i są raczej ograniczane przez możliwości nowoczesnych ekranów typu 

LCD/LED. Wykorzystanie w pełni sztucznie wytwarzanego środowiska pozwoliło  

na kompletną odmianę podejścia do szkoleń na symulatorach. Zamiast statycznych 

przejazdów po nielicznych liniach kolejowych przewoźnicy otrzymali do dyspozycji 

narzędzie pozwalające na symulację w zasadzie dowolnych zdarzeń związanych z taborem, 

trasą, trakcją czy ruchem kolejowym. W celu podniesienia realizmu niektóre urządzenia 

zaczęto dostarczać na platformie o sześciu stopniach swobody, dzięki czemu wszelkie 

zmiany prędkości pojazdu czy przyśpieszenia boczne związane z pokonywaniem zakrętów 

były odczuwalne w symulatorze niemalże jak w prawdziwym pojeździe. 

Wszystkie te czynniki, choć znacząco zwiększyły realizm symulacji spowodowały 

jednak, że nowoczesne symulatory kolejowe stały się stosunkowo drogimi urządzeniami  

o cenach sięgających kilku milionów euro za sztukę. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, 

że montaż takiego symulatora wymaga znaczącej przestrzeni obejmującej nie tylko miejsce 

na samą kabinę maszynisty, ale także niebagatelne zaplecze komputerowe oraz salę dla 

instruktorów nadzorujących szkolenia. Przy ograniczonej liczbie symulatorów w stosunku 

do całkowitej liczby maszynistów u przewoźników kolejowych czas szkolenia  

na symulatorze stał się stosunkowo ograniczonym zasobem. Dodatkowy problem stanowi 

konieczność kompletnego zaangażowania instruktora na potrzeby szkolenia jednego 

maszynisty, co przy znaczącej dysproporcji liczby instruktorów i maszynistów prowadzi  

do trudności w procesie szkolenia. Jednocześnie przewoźnicy, zarówno w Polsce jak  

i zagranicą, odnotowują zwiększoną potrzebę podniesienia poziomu edukacji maszynistów, 

zapoznania kandydatów na pracowników z systemami sterowania pojazdami kolejowymi 

oraz ruchem kolejowym. Trudno też wymagać inwestycji w pełnowymiarowe symulatory  

od placówek oświatowych (technika kolejowe) czy szkół wyższych (o profilu transportu 

kolejowego). Wydaje się, że celowe jest zapoznawanie uczniów szkół średnich czy 
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studentów ze specyfiką transportu kolejowego w ten bezpośredni sposób. Takim 

znakomitym narzędziem jest symulator do zrozumienia specyfiki zawodu maszynisty  

i problemów związanych z prowadzeniem pociągów. 

NOWE TRENDY 

Naprzeciw tym nowym potrzebom wychodzą producenci symulatorów oferując 

rozwiązania dopasowane do nich i zgodne z najnowszymi trendami technologicznymi.  

Do głównych trendów które pojawiają się obecnie lub będą prawdopodobnie istotne  

w najbliższych latach należą symulatory biurkowe (tzw. desktop simulators), rozwiązania 

oparte o gogle wirtualnej rzeczywistości (VR), klasy symulatorowe oraz symulatory 

wykorzystujące biometrię. 

SYMULATORY TYPU DESKTOP (BIURKOWE) 

Symulator typu desktop stanowi kompromis między pełnym symulatorem a symulacją  

na ekranie komputera. W skład takiego urządzenia wchodzą uproszczone urządzenia 

sterowania w formie umożliwiającej zamontowanie na zwykłym biurku oraz ekran lub 

rzadziej ekrany służące do wyświetlenia obrazu symulacji. Rozwiązania tego typu pozwalają  

po pierwsze na umieszczenie kilku urządzeń w jednym pomieszczeniu i jednoczesne 

szkolenie maszynistów. Dzięki ograniczonym wymogom przestrzennym nie jest konieczne 

specjalne dedykowanie pomieszczeń pod pojedyncze symulatory, a niski koszt zwiększa ich 

dostępność. Główną wadą tego typu rozwiązań jest znacząco mniejsza immersja  

w porównaniu do w pełni zabudowanych symulatorów, a także potencjalnie gorsza jakość 

grafiki z uwagi na mniejszą moc obliczeniową stosowanych komputerów. 

SYMULATORY VR 

Symulatory wykorzystujące gogle wirtualnej rzeczywistości to bardzo nowe 

rozwiązanie. Istnieje kilka różnych podejść do takich symulatorów różniących się przede 

wszystkim podejściem do bodźców haptycznych. Niektórzy producenci preferują całkowite 

symulowanie w wirtualnej rzeczywistości także urządzeń sterowania pojazdem, inni 

natomiast wykorzystują realne, fizyczne urządzenia takie jak nastawnik czy czuwak  

co pozwala na większą immersję i precyzję sterowania pojazdem. Rozwiązania wirtualnej 

rzeczywistości pozwalają znacząco ograniczyć miejsce na symulator jednocześnie 

zapewniając największą możliwą immersję. Dużą zaletą tego typu rozwiązań jest możliwość 

dalszego stosowania silników graficznych zbudowanych na potrzeby symulatorów 

klasycznych. Do wad symulatorów VR należy zaliczyć przede wszystkim ograniczoną 

rozdzielczość produkowanych obecnie gogli. Ponieważ producenci tych urządzeń dążą 
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raczej do ich mobilności i rezygnacji z kabli łączących z komputerem, nie wiadomo obecnie 

czy następne generacje będą pozwalały na podwyższenie jakości symulacji. 

KLASY SYMULATOROWE 

Logicznym rozszerzeniem koncepcji uproszczonych symulatorów typu desktop oraz 

opartych o wirtualną rzeczywistość jest idea stworzenia klas symulatorowych. Polega ona  

na umieszczeniu kilku / kilkunastu stanowisk szkoleniowych w ramach jednej przestrzeni 

pod nadzorem jednego instruktora lub zespołu instruktorów. W ten sposób proces 

szkolenia maszynistów staje się znacząco uproszczony, ulega obniżeniu jego koszt,  

a maszyniści są kształceni w sposób jednolity i efektywny. Tego typu klasy symulatorowe 

stanowią również przyszłość szkolenia zawodowego na kierunkach związanych  

z kolejnictwem i mogą także zostać wykorzystane na uczelniach do zapoznawania 

studentów z charakterystyką prowadzenia pociągów i sterowania ruchem kolejowym.  

W celu umożliwienia tego typu szkoleń niektórzy producenci wprowadzili możliwość 

korzystania z symulacji przejazdu pociągu przy wykorzystaniu laptopów i tabletów. 

Dodatkowym atutem zwiększającym elastyczność takiego rozwiązania jest możliwość 

korzystania z umieszczonych w chmurze scenariuszy i linii kolejowych, a także najnowszy 

trend w tej dziedzinie, czyli Simulator on Demand (SODA), gdzie maszynista może 

samodzielnie kształcić się w różnych aspektach prowadzenia pociągu lub zapoznawać się  

z wybraną trasą. 

ZASTOSOWANIE BIOMETRII 

W najbliższej przyszłości producenci symulatorów będą prawdopodobnie dążyć  

do wykorzystania nowoczesnych technik biometrycznych takich jak śledzenie oczu czy 

mierzenie tętna. Związane jest to z potrzebą weryfikacji kompetencji i zdrowia maszynistów 

oraz kandydatów na to stanowisko. Badanie poziomu stresu czy rytmu serca podczas 

sytuacji niebezpiecznych (np. pieszy wbiegający na torowisko) może pozwolić na wskazanie 

osób podczas szkolenia kandydatów, którzy są niezdolni do wykonywania tego zawodu. 

Wykorzystanie technik śledzenia ruchu oka może z kolei pozwolić na badanie gdzie 

maszynista patrzy w trakcie jazdy. Tego typu badania mogą zostać wykorzystane do analizy 

ergonomii kokpitu maszynisty - np. czy niektóre urządzenia nie pochłaniają za dużo uwagi 

maszynisty, a także stwierdzenia czy szkolony pracownik rzeczywiście patrzy cały czas  

na szlak i reaguje odpowiednio na sygnały. 
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PODSUMOWANIE 

Zmieniają się również oczekiwania operatorów kolejowych na świecie, którzy 

oczekują od producentów symulatorów oferty na systemy w wersji uproszczonej (desktop 

simulator). Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu światowi potentaci zaczynają 

oferować produkty, charakteryzujące się rezygnacją z zabudowy w kompletnej kabinie, 

brakiem platformy z sześcioma stopniami swobody, uproszczonymi rozwiązaniami 

wyświetlania itd. Pojawiły się także pierwsze propozycje symulatorów opartych o gogle 

wirtualnej rzeczywistości (VR), jak również swego rodzaju "klas symulatorowych" gdzie 

jeden instruktor prowadzi jednocześnie zajęcia z kilkoma uczestnikami szkolenia. 

Tego typu symulatory mogą, dzięki znacząco niższej cenie, potencjalnie posłużyć nie 

tylko do szkolenia maszynistów, ale także dla edukacji uczniów szkół i techników o profilu 

kolejowym oraz studentów uczelni technicznych na kierunku Transport. Mogą one także 

zachęcić do związania swojej przyszłości z koleją kobiety, których reprezentacja pośród 

maszynistów w Polsce jest znikoma – jest ich tylko 6. 
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ROZWIĄZANIE PARKINGÓW „PARKUJ I JEDŹ” W SYSTEMACH  

KOLEJOWO-DROGOWYCH 

Bartłomiej Dyderski 

Politechnika Poznańska 

Wbrew pozorom parkingi „Park and Ride” („Parkuj i Jedź”) nie są żadną nowością.  

W Stanach Zjednoczonych można było o nich usłyszeć już w latach 30 i 40 XX wieku [1],  

a w Europie zachodniej były to lata 60 i 70 XX wieku. W Polsce pierwsze parkingi można 

było ujrzeć dopiero w latach 90 w Krakowie. Tak późna data wynika między innymi  

z realizowania skrajnej polityki pro samochodowej w okresie PRL. W skrócie, Park and Ride 

jest systemem parkingów skomunikowanych z punktami przesiadkowymi takimi jak 

przystanki tramwajowe, autobusowe, stacje metra i kolejowe. Głównym założeniem 

parkingów P&R jest znaczne ułatwienie korzystania z komunikacji zbiorowej dla ludzi 

dojeżdżających do pracy, szkoły, centrów usługowych i kulturalnych z reguły w dużych 

ośrodkach miejskich, a co za tym idzie, parkingi te mają się przyczyniać do zmniejszenia 

ilości samochodów w centrach dużych miast. System ten jest ważnym elementem 

racjonalnej i zrównoważonej polityki transportowej, w której kluczowy jest transport 

publiczny, ale jednocześnie nie przekreśla się udziału tak bardzo uwielbianych przez 

właścicieli samochodów osobowych.  

Jednak oprócz funkcjonowania w samym mieście, system Park and Ride ma ogromne 

znaczenie poza nim. Ponad 3 miliony osób w Polsce w dojeździe do pracy lub szkoły 

przekracza granice swojej gminy tracąc dziennie 1, 2 lub 3 godziny [2]. To właśnie oni 

powinni być głównymi użytkownikami tych parkingów. Według danych z 2014, około 80% 

użytkowników P&R to ludność mieszkająca w promieniu 20 km od parkingu [3]. Dlatego 

rodzaj węzła przesiadkowego i jego lokalizacja są kluczowe. Ogólnie uważa się,  

że największy sens mają parkingi zlokalizowane przy stacjach i przystankach kolejowych 

także poza aglomeracją. Powodem takiego rozumowania jest fakt, że wczesny system P&R 

funkcjonujący blisko ścisłego śródmieścia w Warszawie lub w Krakowie został 

skrytykowany za niewłaściwe umiejscowienie parkingów, co przekładało się na brak 

zainteresowania kierowców. Problem ten zostanie opisany w dalszej części referatu. Nie 

znaczy to oczywiście, że powinno unikać się wytyczania parkingów P&R bliżej centrum,  

w strefie miejskiej. Całkowicie unikać powinno się budowy systemu w ścisłym śródmieściu, 

celem ograniczania ruchu wjazdowego. Problem polega na tym, że wybór odpowiedniej 

lokalizacji dla tych parkingów w samym ośrodku miejskim jest zadaniem znacznie 
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trudniejszym niż w przypadku takiego przedsięwzięcia przy stacjach kolejowych. 

Oczywiście miejsca postojowe powinny znajdować się jak najbliżej węzła przesiadkowego, 

w innym przypadku parking staje się niewygodny z punktu widzenia pasażera [4]. 

Przewoźnikom kolejowym jak najbardziej powinno zależeć na rozbudowie systemu P&R. 

Kolej przejmuje dzięki temu część ruchu samochodów zachęcając kierowców dwoma 

aspektami: przede wszystkim tym, że parkingi zwykle są darmowe, oczywiście przy 

posiadaniu biletu kolejowego, a drugi aspekt jest taki, że koleją można teoretycznie dojechać 

szybciej. Niestety nie zawsze jest to regułą. Same parkingi i transport indywidualny to tylko 

połowa całego systemu. Drugim elementem jest transport kolejowy, który swoim 

wizerunkiem także musi zachęcać dojeżdżających do korzystania z niego. Tabor powinien 

być nowoczesny, mieć wysoki współczynnik gotowości, pociągi nie powinny się spóźniać,  

a w rozkładzie jazdy powinno figurować jak najwięcej połączeń. Przecież każdy kierowca 

zostawiający swój pojazd oczekuje, że pociąg dojedzie do centrum aglomeracji  

w rozkładowym czasie, bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne. Park and Ride 

wydaje się być idealnym rozwiązaniem także ze względu na koszty podróży. W większości 

przypadków koszt ten jest najniższy w zestawieniu z komunikacją zbiorową i indywidualną 

[5]. Wzrost popularności Park & Ride jest także związany ze zwiększaniem opłat  

za parkowanie, które przykładowo w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie wynoszą 3 zł  

za pierwszą godzinę. Podróż w systemie P&R jest bardzo korzystna, bo łączy w sobie zalety 

obu środków transportu minimalizując ich wady. Samochód w strefie podmiejskiej lub poza 

miastem jest najszybszy, a w dojeździe do ścisłego centrum, kolej jest znacznie bardziej 

efektywna funkcjonalnie [5]. Niestety biorąc pod uwagę wysokie koszty budowy  

i eksploatacji parkingów, szczególnie tych wielopoziomowych (koszt budowy jednego 

miejsca wynosi nawet 30 tys. zł [6]), omawiany system, mimo iż wydaje się być rozwiązaniem 

niemal idealnym, jest traktowany jedynie jako dodatek do całego systemu poruszania się  

w mieście, a nie jako jego podstawa. Aby zredukować koszty obsługi systemu P&R nierzadko 

wprowadza się opłaty za korzystanie z parkingów, jednak w takim przypadku powinny być 

mieć one tylko wysokość minimalną, wręcz symboliczną, aby nie zniechęcić użytkowników. 

Przykładem jest Tarnów, gdzie opłata wynosiła aż 5 zł. Z tego powodu zainteresowanie 

parkingiem wielopoziomowym na 340 samochodów było znikome. Dopiero po kilku 

miesiącach funkcjonowania zniesiono opłatę, niestety władze miasta nie przewidują 

darmowego parkowania na stałe [7]. Należy wziąć jednak pod uwagę, że w polskich 

miastach, inaczej niż w Stanach Zjednoczonych i w Europie zachodniej, system jest dopiero 

wdrażany, a władze miast oczekują, że koszty poniesione w związku z budową i eksploatacją 

parkingów zwrócą się właśnie przez stosowanie opłat. Takie podejście wydaje się być 
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niestety sprzeczne z ideą ograniczania ruchu samochodów osobowych. Potrzeba czasu, aby 

wzrosła świadomość zarówno osób decyzyjnych, jak i zwykłych podróżujących. 

Aktualnie w Polsce to Aglomeracja warszawska posiada najwięcej parkingów  

w systemie P&R. Jeśli wziąć pod uwagę parkingi mieszczące się w Radomiu i Siedlcach ich 

liczba wynosi ogółem 23 (stan na rok 2017) [8]. Z czego 14 z tych parkingów mieści się 

bezpośrednio w mieście pod zarządem ZTM Warszawa przy stacjach metra i Szybkiej Kolei 

Miejskiej, przy pętlach i przystankach tramwajowych i autobusowych. Rozważania 

dotyczące budowy systemu P&R w Warszawie pojawiły się już w połowie lat 

dziewięćdziesiątych. Dwa pierwsze parkingi: Marymont i Połczyńska powstały w 2007 roku, 

z czego w tym drugim od początku jego istnienia występuje problem niewielkiego stopnia 

wykorzystania miejsc postojowych, czyli parking w tym miejscu nie cieszy się popularnością 

[6]. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najprawdopodobniej zła lokalizacja, mimo iż nie jest 

to ścisłe centrum miasta. Obiekt znajduje się przy przystanku tramwajowym  

i autobusowym. Ze względu na niewielkie zainteresowanie nie zostanie jednak 

zlikwidowany, gdyż obok przebiega obwodowa linia kolejowa, na której w przyszłości  

ma powstać przystanek kolejowy Połczyńska. Taki stan rzeczy dobitnie pokazuje, jak wielki 

sens ma system P&R w połączeniu z koleją, skoro nierentowny parking istniejący od 10 lat 

ma istnieć jeszcze dłużej w oczekiwaniu na powstanie przystanku kolejowego. Ogólnym 

atutem parkingów pod zarządem ZTM jest fakt, iż nie są pobierane opłaty za postój. 

Niestety nie można tego samego napisać o parkingach pod zarządem Kolei Mazowieckich, 

które są płatne. Istnieje 9 parkingów pod zarządem Kolei Mazowieckich przy stacjach  

i przystankach kolejowych. W Aglomeracji jest to 7 parkingów, a poza nią system 

funkcjonuje też w Radomiu i Siedlcach. Według danych z 2012 roku parkingi KM nie miały 

większych problemów ze zbyt dużą ilością pustych miejsc postojowych [6]. Z reguły około 

połowa miejsc było zajętych, a biorąc pod uwagę tendencję wzrostową popularności 

systemu oraz wzrost świadomości społeczeństwa można uznać, że system funkcjonuje 

bardzo dobrze. Na zachód od Warszawy, przy linii kolejowej nr 3 największym parkingiem 

systemu jest parking Błonie. Co ciekawe, według danych, w 2012 był on zapełniony  

w mniejszym stopniu niż mniejszy pojemnościowo parking w Ożarowie Mazowieckim. Taka 

dysproporcja może wynikać z tego, że mieszkańcy okolic Błoni preferują dojazd 

transportem indywidualnym do położonego bliżej Warszawy Ożarowa Mazowieckiego,  

by zostawić samochód na tamtejszym parkingu[6]. Podobnie wygląda sytuacja na wschód  

od Warszawy, na linii kolejowej nr 2, gdzie najbliżej Warszawy parking znajduje się  

w Mińsku Mazowieckim. Dojeżdżający do Warszawy wybierają na parking okolice stacji 

znajdujących się bliżej centrum takich jak Sulejówek czy Wesoła [6]. Przy tych stacjach nie 
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ma parkingów P&R, a samochody często zaparkowane są na niezorganizowanych, dzikich 

parkingach lub na chodnikach. Jest to zjawisko negatywne, generuje to dodatkowe podróże 

samochodem, a parkingi P&R znajdujące się przy bardziej oddalonych stacjach pozostają 

mniej użytkowane przy poniesionych kosztach ich budowy. Problem wydaje się być jednak 

przejściowy, gdyż zakłada się znaczną rozbudowę systemu. Użytkownicy mają też 

zastrzeżenia, że parkingi są otwarte tylko w dni robocze i tylko od rana do późnego 

wieczora. Jest to kolejne niekorzystne rozwiązanie, gdyż dojeżdżający, którzy pracują  

w soboty i niedziele lub na nocnych zmianach są zmuszeni albo do parkowania na zwykłych 

parkingach, albo na dojazd do pracy we własnym zakresie. Jedynym rozwiązaniem jest 

całodobowe otwarcie parkingów przez 7 dni w tygodniu. Taki krok zwiększyłby znacząco 

koszty eksploatacji, ale z drugiej strony przyciągnąłby kolejnych użytkowników. 

Mimo przodowania Warszawy w tej dziedzinie, pierwsze parkingi P&R powstały  

w Krakowie w połowie lat dziewięćdziesiątych. Parkingi były całkowicie darmowe. Niestety, 

źle dobrane lokalizacje (zbyt blisko centrum), słaba promocja, brak świadomości 

użytkowników oraz brak chęci władz miasta do rozwoju systemu spowodowały jego 

upadek. Większość użytkowników traktowało parkingi jako docelowe, a nie jako 

przesiadkowe. W efekcie ostatni z parkingów został zlikwidowany w 2003 roku. Żaden  

z tych parkingów nie był położony w węźle z koleją [9]. Jednak w 2012 roku powrócono  

do tej idei i powstały dwa parkingi P&R w nowych lokalizacjach, dalej od centrum, nadal 

jednak tylko przy węzłach komunikacji miejskiej, a nie kolejowych. Ale jeśli wziąć pod uwagę 

całą Aglomerację krakowską, parking P&R istnieje też w Wieliczce, tuż obok stacji kolejowej. 

W początkowym okresie swojego działania nie cieszył się popularnością ze względu  

na nieporozumienia pomiędzy przewoźnikiem kolejowym a władzami miasta, jednak 

obecnie stał się tak popularny, że powstała potrzeba jego rozbudowy, co jest sprawą dość 

problematyczną ze względu na zabytkowe otoczenie obiektu. Tak jak w przypadku 

Warszawy, w Małopolsce również jest planowana znaczna rozbudowa systemu o inne 

miejscowości na liniach kolejowych. 

W Aglomeracji górnośląskiej pierwsze dwa parkingi P&R powstały w Tychach  

w 2015 roku. Oba parkingi połączone są z dworcami kolejowymi. Parking przy stacji Tychy 

jest wielopoziomowy, zaś ten przy stacji Tychy-Lodowisko jest podziemny. Atutem systemu 

na Górnym Śląsku jest to, iż są one darmowe dla samochodów osobowych za korzystanie  

z nich do 12 godzin. Dodatkowo, parkingi są czynne całodobowo, przez 7 dni w tygodniu 

[10]. Oferta w Tychach wydaje się być najbardziej rozsądna i korzystna dla użytkowników 

spośród wszystkich aktualnie działających systemów w Polsce. Koszty budowy 
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wielopoziomowego i podziemnego parkingu na pewno były wysokie, tak samo koszty 

eksploatacji. Jednak władze miasta wykazały się świadomością, że celem tego systemu nie 

jest zarabianie pieniędzy na pobieraniu opłat za parkowanie, lecz ograniczanie ruchu 

samochodowego. 

Podsumowując, w Polsce nadal istnieje niewiele dużych ośrodków miejskich 

wykorzystujących system Park and Ride. Wdrażanie systemu wymaga głębokiej współpracy 

między przewoźnikami kolejowymi a samorządami i innymi podmiotami. Pozytywny jest 

fakt, że w wielu miastach istnieją plany budowy systemu, a w niektórych już są w trakcie 

realizacji (Poznań). P&R w Polsce niewątpliwie jest zagadnieniem przyszłościowym, 

zmniejszy poziom kongestii w miastach i zmieni nastawienie wielu ludzi do transportu 

kolejowego. W referacie zostały przedstawione ogólne założenia parkingów Park and Ride, 

oraz ich zestawienie istniejących rozwiązań w polskich miastach. 
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ANALIZA WYMAGAŃ WYBRANYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ POJAZDÓW SZYNOWYCH TRANSPORTU 

MIEJSKIEGO 

inż. Hubert Pietrzkiewicz 

Politechnika Poznańska 

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę wymagań wybranych elementów 

wyposażenia przestrzeni pasażerskiej tramwajów, które mają także wpływ na poziom 

bezpieczeństwa pasażerów. Komunikacja miejska to przewozy pasażerskie, które 

wykorzystują głównie drogi publiczne i drogi szynowe. Tramwaj jest pojazdem szynowym 

przeznaczonym do przewozu osób i rzeczy, porusza się po drogach szynowych . Instytucje 

Unii Europejskiej promują idee transportu publicznego, co przekłada się na rozwój 

komunikacji miejskiej. Ze względu na wysoką intensywność występowania zjawiska 

kongestii w dużych miastach przez władze miejskie promowany jest publiczny transport 

zbiorowy (komunikacją miejską). Dla pasażerów komunikacji miejskich istotną miarą jakości 

przewoźnika jest jego punktualność. Tramwaje zostają dopuszczone do ruchu po przejściu 

procesu homologacji, który odbywa się na podstawie określonych przepisów.  

Do projektowania i konstruowania tramwaju potrzebna jest znajomość wielu norm  

i rozporządzeń, które opisują budowę, cechy i wymagania im stawiane. Współczesne 

tramwaje posiadają wiele elementów wpływających na zapewnienie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa podróżujących pasażerów. Źródła zagrożeń to twory, których obecność, 

stan, własności mogą być powodem rozpoznania zagrożenia. Artykuł zawiera wybrane 

źródła zagrożeń, które zostały zidentyfikowane dla przestrzeni pasażerskiej pojazdu. 

Aktywizacja zagrożeń prowadzi do zdarzeń niepożądanych m.in. wypadków, uszczerbku  

na zdrowiu pasażerów. Zastosowane systemy bezpieczeństwa redukują zagrożenie  

do poziomu akceptowalnego. Poręcze i uchwyty to jeden z najważniejszych elementów dla 

stojących pasażerów. Pasażerowie trzymając się za poręcze i uchwyty zapewniają sobie 

równowagę. W nowoczesnych tramwajach istnieją różne rozwiązania stosowania poręczy  

i uchwytów, które zwiększają efektywnie poziom bezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe: komunikacja miejska, tramwaj, bezpieczeństwo 
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1. WPROWADZENIE 

Szynowy transport miejski to jedna z gałęzi miejskiego transportu. Tramwaje  

są pojazdami, które występują w większości dużych miast w Polsce i innych krajach  

na świecie. Są one szczególnie popularne są w krajach Unii Europejskiej, gdzie od wielu lat 

doskonali się miejskie systemy transportowe. Rozwój publicznego transportu to jeden  

ze sposobów walki władz miejskich z rosnącymi potokami ruchu pojazdów samochodowych. 

Tramwajem nazywamy pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany 

energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych [1]. 

W większości przypadków miast posiadających własną komunikację miejską tabor 

składa się z autobusów. Jedną z przyczyn, dla której autobusy są najczęściej spotykanym 

środkiem transportu miejskiego jest korzystanie z infrastruktury, która służy jednocześnie 

większości indywidualnych środków transportu. Poza autobusami spotyka się również 

trolejbusy, które są również zaliczane do drogowej komunikacji miejskiej. Jednak tylko  

w trzech miastach w Polsce występują trolejbusy [2]. Przewoźnicy miejscy mają za zadanie 

stworzenie na tyle rozbudowanej siatki linii transportu publicznego, żeby dać alternatywę 

do przemieszczania się ludziom posiadającym prywatne środki transportu. Zwiększenie 

liczby pasażerów komunikacji miejskiej powinno spowodować zmniejszenie liczby pojazdów 

samochodów poruszających się na terenach miejskich. To w konsekwencji mogłoby się 

przyczynić do zmniejszenia natężenia potoków ruchu. Jeszcze więcej korzyści niesie za sobą 

dobrze rozbudowana sieć linii tramwajowych. Tory tramwajowe zazwyczaj są wydzielonym 

elementem struktury miejskiej, co może zwiększyć ich punktualność w stosunku  

do autobusów miejskich, których opóźnienia wynikają często z sytuacji panującej  

na drogach. Jednym z rozwiązań, które powodują że autobusy mogą osiągać większe 

prędkości komunikacyjne są buspasy. Stosowanie buspasów powoduje pozbawienia 

możliwości poruszania się po określonym pasie ruchu większości indywidualnych środków 

transportu. 

Dla prawidłowego rozwoju i umożliwienia jego mieszkańcom przemieszczania się 

władze miejskie próbują zaspakajać występujące potrzeby transportowe miejscowej 

ludności. Dla dużych miast korzystne jest posiadanie bardzo rozbudowanej sieci transportu 

miejskiego złożonego z co najmniej dwóch rodzajów transportu. Jedną z możliwości jest 

posiadanie przez dane miasto sieci transportowej, po której porusza się tabor tramwajowy  

i tabor autobusowy. Trolejbusy są pojazdami występującymi w kilku polskich miastach  

np. Gdynia, Lublin. W większości miast polskich i na świecie zrezygnowano z tego środka 



 

 

Str. 311 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

transportu. Kolej podmiejska i metro to z kolei za drogie rozwiązanie dla większości polskich 

miast. 

2. TRAMWAJE JAKO ALTERNATYWA DLA AUTOBUSÓW MIEJSKICH 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacja miejska oznacza gminne przewozy pasażerskie wykonywane  

w granicach administracyjnych miasta albo [3]: 

a) miasta i gminy, 

b) miast, albo 

c) miast i gmin sąsiadujących 

Jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny  

w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

Tabela 1. Teoretyczna maksymalna zdolność przewozowa poszczególnych środków 
transportu [4]. 

Środek komunikacji 
Prędkość 

handlowa[km/h] 
Potok pasażerski 

[tys. pas./h] 
Wydajność 
[tys. pas. /h] 

Autobus, trolejbus 20-25 9-10 180-250 
Tramwaj tradycyjny 10-20 12,5-18 125-360 

Tramwaj szybki 25-30 20 500-600 
Metro 35-40 40 1400-1600 

Kolej podmiejska 40-50 50 2000-2500 

W Polsce istnieje 15 systemów tramwajowych, skupionych na terenie 14-stu miast  

i jednej konurbacji, którym jest Górnośląski Okręg Przemysłowy. W większości przypadków 

są to miasta, których populacja przekracza liczbę 200 tys. mieszkańców. W przypadku 

występowania połączenia komunikacji tramwajowej z autobusową powstaje gęsta sieć 

połączeń transportowych. Większość torowisk tramwajowych jest prowadzona  

od największych osiedli mieszkaniowych na terenach miasta do centralnych części miasta. 

Tramwaje mają większą zdolność przewozową niż autobusy (Tab. 1), dzięki temu są wstanie 

przewozić większy potok pasażerów. Linie autobusów miejskich uzupełniają lokalizacje  

do których nie dojeżdża tramwaj. Autobusy miejskie swoim zasięgiem obejmują często 

gminy otaczające miasto, często też ich linie są wytyczane tak, aby łączyły ze sobą różne 

osiedla bez koniecznego przejeżdżania przez centrum miasta. Przykładem miasta, w którym 

występuje połączenie sieci autobusowych z sieciami tramwajowymi jest Poznań. Poniżej 

przedstawiony jest fragment sieci transportowej występującej w południowo-wschodniej 

części Poznania (rys. 1). 
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Rys. 1. Fragment mapy sieci autobusowej i tramwajowej miasta Poznania[5]. 

Torowiska tramwajowe mogą być wydzielone na większej długości odcinków od dróg 

miejskich. Tylko w obrębie skrzyżowań i na niewielkich odcinkach ścisłego centrum miast 

tory tramwajowe i drogi pokrywają się. Wydzielenie torowisk powoduje, że tramwaje mogą 

osiągnąć większą prędkość komunikacyjną w godzinach o zwiększonej intensywności 

potoków ruchu niż autobusy. Efektem końcowym zróżnicowanych utrudnień w ruchu 

tramwajów i autobusów mogą być dysproporcje między rzeczywistym czasem przejazdów 

przez dane odcinki a planowanym zgodnie z rozkładem jazdy. Podczas gdy na drogach 

miejskich występuje nasilenie intensywności potoków ruchu, bez stosowania odpowiedniej 

organizacji ruchu (tzw. buspasów) autobusy miejskie mogą osiągać nawet 

kilkunastominutowe opóźnienia. 

Przykładem wydzielonego odcinka torów tramwajowych od dróg miejskich jest 

Poznański Szybki Tramwaj (PST), którego prędkość komunikacyjna wynosi 34,9 km/h 

niezależnie od intensywności potoków ruchu na drogach miejskich [6]. 

Wyniki przeprowadzonej ankiety potwierdzają (Tab.2), że najważniejszą cechą, jaką 

powinien cechować się transport pasażerski jest punktualność. Z tabeli wynika znaczenie 

również innych cech, przy czym należy zauważyć, że komfort nie jest głównym kryterium 

jakości. 

Tabela 2. Ważność (ranking) miar jakości (%) [7]. 

Punktualność 19,37 
Bezpośredniość 14,37 

Częstotliwość 14,03 
Rytmiczność 13,95 

Niski koszt 11,82 
Komfort 6,98 

Pewność podróży 6,81 
Prędkość/czas 6,39 
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3. PRZEPISY I OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA WNĘTRZA 

TRAMWAJU 

W Polsce najważniejszym dokumentem opisującym budowę tramwaju jest 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków 

technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia [1]. 

Rozporządzenie zawiera podstawowe wymagania techniczne jakie musi spełnić pojazd,  

a także informacje przywołane z norm technicznych. Innym dokumentem szczególnie 

ważnym dla procesu homologacji jest Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z dnia 21 listopada 2014 r. [8]. W obwieszczeniu zawarte są informacje dotyczące m.in. 

sposobu i zakresu przeprowadzania badań homologacyjnych, zakresu wymagań 

technicznych obowiązujących w procedurach homologacji i wzorów dokumentów 

związanych z homologacją pojazdów. 

Tramwaj jest pojazdem, który nie posiada szczegółowych norm odnoszącej się 

bezpośrednio do jego budowy. Powoduje to, że w większości przypadków budowę 

znaczących elementów tramwaju określają normy dla pojazdów kolejowych. Korzysta się  

z nich wybiórczo, ponieważ tramwaj ma zupełnie inną charakterystykę eksploatacyjną niż 

większość pojazdów kolejowych. Do podstawowych norm z jakich powinni korzystać 

producenci taboru tramwajowego należą: 

− Kolejnictwo. Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym. 

PN-EN ISO 14752:2015 [9], 

− Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł 

kolejowych pojazdów szynowych. PN-EN ISO 12663-1+A1:2015 [10], 

− Kolejnictwo. Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu 

publicznego. PN-EN 13272:2012 [11], 

− Pojazdy drogowe. Autobusy. Wymagania podstawowe. PN-S-47010:1999 [12], 

− Tabor kolejowy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów. Wymagania.  

PN-K-02511:2000 [13], 

− Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych.  

PN-EN 45545: 2016 [14], 

− Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN 60529:2003 [15]. 

Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej, który odnosi się do budowy 

tramwaju, jego przystosowania dla osób niepełnosprawnych jak i określa wymogi dla 
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zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa pasażerów i motorniczego jest 

Regulamin nr 107 Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG/ONZ) – 

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w odniesieniu do ich 

budowy ogólnej [16]. 

Z uwagi na małą ilość szczegółowych norm technicznych dla tramwajów coraz 

częściej, podmioty zamawiające nowy tabor tramwajowy określają w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) konkretne normy, które producenci taboru muszą 

uwzględnić podczas projektowania oraz budowy swojego taboru. Często  

są to normy dedykowane pojazdom kolejowym. Wymagania opisywane w nich należy  

w odpowiedni sposób intepretować z uwagi na różniącą się charakterystykę eksploatacyjną 

pojazdów tramwajowych od kolejowych. Coraz częściej zdarza się również, iż to podmioty 

zamawiające mają własne szczegółowe wymagania techniczne dla tramwajów, które 

wynikają z doświadczeń eksploatacyjnych istniejącej grupy pojazdów. Wymagania 

techniczne opisywane w SIWZ nie mogą być jednak sprzeczne  

z normami, nie mogą także wykluczać wymogów opisanych w rozporządzeniu dotyczącym 

warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia [1]. Ta zasada dotyczy również zgodności SIWZ z Regulaminem nr 107 

EKG/ONZ. 

 
4. NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA TRAMWAJU MAJĄCE WPŁYW NA 

BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW 

4.1. Poręcze i uchwyty 

Poręcze i uchwyty są elementami mającymi na celu zapewnienie pasażerom stojącym 

w tramwaju w trakcie jazdy utrzymanie pozycji stojącej przy występowaniu sił 

bezwładności. Do poręczy są mocowane uchwyty wykonane z miękkich materiałów [17]. 

Powinny mieć one odpowiednią wytrzymałość, a ich miejsce montażu nie powinno stanowić 

zagrożenia odniesienia obrażeń dla pasażerów [16]. Większość wytycznych odnoszących się 

do poręczy i uchwytów znajdują się w Regulaminie nr 107 EKG/ONZ [16]. Poręcze 

znajdujące się w ciągach komunikacyjnych nie powinny być niżej niż 1900 mm w odniesieniu 

do podłogi pojazdu [18]. Wysokość montowania poręczy wytyczona została na podstawie 

atlasu antropometrycznego. Konstrukcja poręczy musi pozwolić pasażerowi na łatwe 

chwycenie, dlatego zezwala się na montaż elementów długości co najmniej  

100 milimetrowych. Średnica standardowej poręczy stosowanej w komunikacji miejskiej 

mieści się między 20 mm a 45 mm, przy czym najczęściej stosuje się średnice od 30 mm  
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do 35 mm [16]. W Polsce wymaga się wyłącznie by poręcze przy drzwiach spełniały warunki 

wytrzymałościowe zawarte w normie PN-EN ISO 14752:2015 [9]. 

Wewnątrz tramwaju powinna występować wystarczająca liczba poręczy i uchwytów 

na nich zamocowanych, by każdy pasażer, niezalenie od swojego położenia w tramwaju, miał 

możliwość wsparcia się w momentach występowania przeciążeń przy działającej sile 

bezwładności. Rozmieszczenie tych elementów na całej długości tramwaju, po obu stronach 

pojazdu występuje zazwyczaj symetrycznie i równolegle do głównej osi tramwaju. System 

oświetlenia tramwaju powinien zapewnić widoczność poręczy i uchwytów podczas jazdy  

w nocy lub w obiekcie, w którym występuje niedostateczna widoczność. Oświetleniem 

stosowanym w takich miejscach są zazwyczaj technologie oparte na diodach LED. 

Minimalna wartość natężenia oświetlenia wynosi 75 lx [11]. 

Poręcze poziome występujące przy suficie powinny być wyposażone w elastyczne 

uchwyty, tak samo jak elementy do łączenia poręczy, które również powinny być elastyczne 

[17]. Do takich elementów zaliczamy złączki, elementy mocujące i dodatkowe uchwyty. 

Materiały stosowane na poręcze i uchwyty powinny wykluczać możliwość pobrudzenia rąk 

[17]. Poręcze i uchwyty muszą spełnić wymagania związane z ochroną przeciwpożarową, 

materiały z których są wykonane muszą mieć określona palność[13][14]. 

4.2. Miejsca na wózek inwalidzki lub dziecięcy 

Nowoczesne tramwaje wyprodukowane od roku 2000 mają obowiązek posiadania  

co najmniej jednego miejsca dla niepełnosprawnych lub wózków dziecięcych [1]. W takich 

miejscach montuje się dodatkowe poręcze i uchwyty. Zazwyczaj jedna poręcz jest ruchoma. 

Miejsce dla wózka inwalidzkiego i dziecięcego nie może znajdować się bezpośrednio 

przy drzwiach zewnętrznych. Oprócz przestrzeni na wózek niezbędne jest zapewnienie  

mu możliwego dojazdu i wyjazdu z oznaczonego miejsca. To powoduje, że miejsce dla 

wózków znajduje się naprzeciwko drzwi przy drugiej ścianie bocznej tramwaju. Między 

drzwiami a wózkiem miejsca mogą zajmować jedynie pasażerowie jadący w pozycji stojącej 

[19]. W przypadku tramwaju dwukierunkowego powinno zostać zamontowane 

symetrycznie usytuowane drugie takie stanowisko dla wózków [20]. 

Jednym z ważniejszych dokumentów, który odnosi się do osób niepełnosprawnych 

jest Biała księga Niepełnosprawni a transport kolejowy- aktualny stan dostępności kolei dla osób  

o ograniczonej możliwości poruszania się [21]. Biała księga Niepełnosprawni a transport kolejowy 

zawiera informacje dotyczące głownie kolejnictwa, jednak są tam wymagania, które 

powinny spełniać częściowo przystanki dla pieszych i tramwaje. W dokumencie zawarte jest 
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kilka przykładów rozwiązań z innych państw wysokorozwiniętych, które można przenieść 

na polskie warunki transportu szynowego. 

4.3. Monitoring 

Monitoring w pojazdach komunikacji miejskiej jest jednym z podstawowych wymagań 

zawartych w SIWZ-ach[17][18]. Na monitoring tramwaju składa się system kamer, 

rejestrator i interfejs podglądu. 

Potrzeba rejestrowania obrazu i występujących zjawisk wynika z występowania: 

− aktów wandalizmu, 

− rejestracji aktów przemocy i wykorzystywanie ich jako materiał udostępniany 

odpowiednim służbom, 

− możliwości zebrania danych odnośnie obłożenia tramwaju w danych godzinach, 

− wyjaśnienie przyczyn wypadków, 

− zwiększenia pola widzenia motorniczego na zewnątrz pojazdu, kamery powinny być 

niewrażliwe na trudne warunki pogodowe. 

Kamery ze względu na sposób działania i układ doprowadzający energię eklektyczną 

muszą spełniać różne wymogi zawarte w SIWZ-ach [17][18]. Kamery powinny być 

wyposażone w minimum dwa obwody zasilania. Obwód awaryjny jest  

w stanie zapewniać prace systemowi monitoringu przed okres około sześciu godzin  

od momentu odłączenia odbieraka prądu od sieci elektrycznej. Dodatkowo każda  

z kamer musi spełnić kryteria wandaloodporności, częstotliwości zapisu, szczelności, 

zakresu pracy temperatur, napięcia zasilania. Kamera powinna być wyposażona także  

w odpowiednie złącza a także dodatkowe podświetlenie rejestrowanego obszaru. 

4.4. Drzwi zewnętrzne 

Drzwi pasażerskie to element pozwalający na wymianę strumienia pasażerów w obu 

kierunkach, w zależności od wielkości pojazdu liczba ich jest określona [1]: 

− dla tramwaju jednokierunkowego minimalnie cztery strumienie wymiany pasażerów, 

− drzwi w tramwaju muszą być rozmieszczone tak, aby w tramwaju nie powstała 

jednostronnie zamknięta przestrzeń pasażerska o długości większej niż podwójna 

szerokość najbliższych drzwi, 

− dla tramwaju dwukierunkowego liczba strumieni wymiany pasażerów wynosi cztery, 

rozmieszczone po obu stronach tramwaju, 
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− szerokość przejścia w drzwiach dwustrumieniowych w stanie otwartym nie może być 

mniejsza niż 1300mm, a dla drzwi jednostrumieniowych – 650 mm, 

− drzwi pasażerskie powinny posiadać minimum jeden system zabezpieczający pasażera 

przed przytrzaśnięciem, 

− co najmniej jedno wyjście powinno być przystosowane dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowane. 

4.5. Wyjścia awaryjne 

Tramwaj powinien zawierać nie mniejszą liczbę wyjść awaryjnych (po każdej stronie) 

niż dwa w każdym tramwaju lub jedno w każdym członie tramwaju wieloczłonowego, jeżeli 

długość tego członu jest większa niż sześć metrów [1]. 

Wyjściami awaryjnymi mogą być otwory dachowe, szyby w oknach, drzwi przedziału 

pasażerskiego, drzwi kabiny stanowiska motorniczego. W przypadku drzwi kabiny 

motorniczego wyjściem awaryjnym są wyłącznie drzwi zewnętrzne. 

4.6. Hamulec bezpieczeństwa 

Hamulec bezpieczeństwa to urządzanie służące do zatrzymywania tramwaju przez 

pasażera w razie powstania zagrożenia, które ma na celu zniwelować skutki zdarzenia 

niepożądanego. 

W wagonie muszą znajdować się przy każdych drzwiach, dostępne dla pasażerów [1]: 

− urządzenia hamowania awaryjnego, 

− przyciski sygnalizacji alarmowej umieszczone w sposób uniemożliwiający jej 

przypadkowe, niezamierzone wzbudzenie, 

− przyciski do otwierania drzwi spełniające jednocześnie funkcję przycisków żądania 

zatrzymania tramwaju na najbliższym przystanku i potwierdzenia przyjęcia żądania 

otwarcia drzwi (podświetlane). 

4.7. Podłoga, stopnie nadwozia i przeguby między członowe 

Podłoga i stopnie nadwozia tramwaju powinny być wykonane z materiału 

antypoślizgowego o dużej trwałości. Musi być przystosowana do zmywania wodą bieżącą  

i łatwa w utrzymaniu czystości. Krawędzie stopni powinny być trwale i widocznie 

wyróżnione lub podświetlone. Powierzchnia podłogi wagonu poza stopniem nie może 

posiadać występów mogących powodować potykanie się pasażerów [1]. 
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Ukształtowanie podłogi w przedziale pasażerskim zależy od kilku czynników. Polskie 

przepisy nakazują konstruowanie i wytwarzanie pojazdów mogących zabierać osoby 

niepełnosprawne na wózkach, a także wózki dziecięce. Tramwaje mogą mieć określoną 

powierzchnię przestrzeni niskopodłogowej w zależności od wymagań przewoźnika 

zawartych w dokumencie o nazwie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dołączanym do dokumentów przetargowych. Tramwaje przegubowe wieloczłonowe mogą 

być: 

− całkowicie niskopodłogowe, 

− częściowo niskopodłogowe, 

− całkowicie wysokopodłogowe (w Polsce obecnie nie produkuje się nowych tego typu 

pojazdów). 

Pasażerowie jeżdżący komunikacją miejska często spotykają się z sytuacją, kiedy  

w pojeździe nie ma wystarczającej liczby miejsc siedzących. Pasażer jest wtedy zmuszony 

odbywać swoją podróż w pozycji stojącej. Maksymalną pojemność tramwaju wyznacza się 

zazwyczaj uwzględniając, że na 1m2 podłogi powinno przypadać pięciu pasażerów [19]. 

Elementem podłogi może być rampa dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. Rampa 

Umieszczana jest bezpośrednio przy drzwiach (rampa rozkładana). Rampa jest umieszczana 

w tramwajach w części niskopodłogowej. W obecnych uwarunkowaniach prawnych rampa 

nie jest elementem wymaganym, element ten pojawić się może w wymaganiach 

przewoźnika stawianych w SIWZ-ie. 

Przegub tramwaju wieloczłonowego ze względów bezpieczeństwa musi posiadać 

osłonę uniemożliwiającą osobom znajdującym się w tramwaju dostanie się do miejsc, gdzie 

nie ma podłogi lub występuje szczelina o szerokości przekraczającej 10 mm, która nie 

została zakryta odpowiednim materiałem. Podczas pokonywania łuków i wzniesień 

przemieszczanie powierzchni i części tramwaju może być niebezpieczne dla pasażerów. 

Budowa mostu powinna zapewnić uzyskanie możliwie szerokiego przejścia. Na osłonach 

członów powinny znajdować się przytwierdzone do konstrukcji poręcze [1]. 
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5. ZIDENTYFIKOWANE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ DLA PASAŻERÓW KOMUNIKACJI 

MIEJSKIEJ 

Pasażerowie poruszający się tramwajami są narażeni na oddziaływanie wielu źródeł 

zagrożeń, które zostały zidentyfikowane w Tabeli 3. Źródła zagrożeń to twory (czynniki 

fizyczne, chemiczne, biologiczne, osobowe, psychologiczne), których obecność, stan, 

własności mogą być powodem rozpoznania zagrożenia. Aktywizacja powstałych zagrożeń 

może spowodować wystąpienie zdarzenia niepożądanych, które mogą doprowadzić  

do wystąpienia szkody. Przy uwzględnieniu źródeł zagrożeń zawartych w Tabeli 3 szkody 

jakie mogą powstać w wyniku aktywizacji zagrożeń to głownie uszczerbek na zdrowiu. 

Elementy takie jak poręcze i uchwyty mają za zadanie zapewnić pasażerom bezpieczeństwo 

czynne. Pozostałe elementy takie jak drzwi pasażerskie, dobrze zabezpieczone 

powierzchnie połączenia przegubowego z osłonami zapewniają bezpieczeństwo bierne. 

Prawidłowe i zgodne z Regulaminem nr 107 EKG/ONZ [16] rozmieszczenie poręczy  

i uchwytów powoduje, że każdy pasażer znajdujący się w tramwaju ma możliwość 

chwycenia się co najmniej jednego elementu. Niekontrolowany upadek może spowodować 

wystąpienie urazu bądź innych dolegliwości związanych ze zdrowiem. 

Tabela 3. Zidentyfikowane źródła zagrożeń przestrzeni pasażerskiej tramwaju 
(opracowanie własne) 

Lp. Źródła zagrożeń 

1 Hałas wewnątrz pojazdu 
2 Brak wolnych miejsc siedzących dla osób starszych i schorowanych 
3 Zbyt mała liczba miejsc dla wózków dziecięcych 
4 Zbyt mała liczba miejsc dla wózków inwalidzkich 
5 Niezabezpieczone bagaże i obiekty w przestrzeni pasażerskiej(np. rower) 
6 Niedostosowanie wentylacji i ogrzewania do warunków atmosferycznych 
7 Brak ramp wjazdowych dla wózków dziecięcych i inwalidzkich 
8 Kasowniki i biletomaty montowane w pobliżu miejsc dla wózków dziecięcych i 

niepełnosprawnych 
9 Elementy i obiekty o dużej palności w przestrzeni pasażerskiej  
10 Uszkodzenia elementów związanych z bezpieczeństwem 
11 Ostre krawędzie na elementach chwytnych 
12 Drgania przenoszone od pojazdu poprzez siedzenie na pasażera 
13 Nieodpowiednie rozmieszczenie elementów chwytnych w przestrzeni pasażerskiej 
14 Akty wandalizmu i przemocy 
15 Uszkodzenia elementów obudowy urządzeń elektrycznych 
16 Niedostosowanie prędkości do warunków pogodowych, nieuzasadnione i nagłe 

używanie hamulców przez motorniczego 
17 Szczeliny powstałe w elementach przegubowych tramwaju 
18 Ślizga podłoga 
19 Nieoznakowane stopnie schodów 
20 Nieodpowiednie zachowanie pasażerów w trakcie zasłabnięcia jednego z pasażerów 
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6. PRZYKŁADY NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH WEWNĄTRZ 

TRAMWAJÓW MOGĄCE WPŁYNĄĆ NA POPRAWĘ POZIOMU 

BEZPIECZEŃSTWA 

6.1. Rozmieszczenie poręczy w pobliżu miejsc siedzących 

W nowoczesnych tramwajach poręcze i uchwyty to elementy, które należy 

projektować przy uwzględnieniu: 

− Regulaminu nr 107 EKG/ONZ [16],  

− wymagań zawartych w SIWZ-ach dołączonych do dokumentów przetargowych 

[17][18], 

− wymagań zawartych w Rozporządzeniach [1], 

− wytycznych prawa miejscowego np. W Niemczech każdy Land ma swoje indywidualne 

wymagania homologacyjne. 

Rozmieszczenie poręczy ma zapewnić każdemu pasażerowi możliwość złapania się  

co najmniej jednego elementu chwytnego. Poręcze w Tramwaju Siemens Avanto (rys. 2)  

są w większości przypadków krótkimi pojedynczymi poręczami. Taki sposób rozmieszczenia 

poręczy powoduje, że w każdym miejscu dla pasażera stojącego znajdziemy co najmniej 

jeden element chwytny. 

 
Rys. 2. Siemens Avanto [22]. 

Poręcze stawiane przy siedzeniach skierowanych w kierunku prostopadłym  

do kierunku jazdy pomagają także wstawać z miejsca (rys. 3). Jest to szczególnie przydatne 

dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. 
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Rys. 3. Wnętrze tramwaju wysokoperonowego (Stadtbahnu) Vossloh TW3000  

dla Hanoweru [23]. 

 

6.2. Poręcze przysufitowe- nowoczesny design 

Poręcze są elementami tramwaju, które oprócz swoich funkcji związanych  

z bezpieczeństwem powinny także być estetycznie rozmieszczone. Nowoczesne tramwaje 

oprócz prostych poręczy posiadają także różnorodne kształty. Przykładem jest prototyp 

Moderusa Gamma (rys. 4), którego poręcze przysufitowe w połączeniu z oświetleniem  

w niezwykle ciekawy sposób łączą funkcjonalność z nowoczesnym designem. 

 
Rys. 4. Wnętrze Moderusa Gamma [24]. 

6.3. Wyspa poręczowa w części pasażerskiej dla osób stojących 

Jedynym z najciekawszych rozwiązań jest stosowanie poręczy wyspowej instalowanej 

idealnie na głównej osi wzdłużnej tramwaju (rys. 5). Szczególnie przydatnym elementem jest 
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dla dzieci i osób niskich. Powoduje to również, że nie ma konieczności instalacji poręczy 

przysufitowej przed drzwiami zewnętrznymi tramwaju. 

 
Rys. 5. Wnętrze tramwaju z Angers [25]. 

6.4. Poręcze dla pasażerów stojących, rowerów 

Innowacyjne rozwiązania pojawiają się także u polskich producentów tramwajów  

(rys. 6). W tramwaju jeżdżącym dla MPK Kraków (tzw. Krakowiak) zainstalowano poręcze, 

które mogą spełniać wiele funkcji np. miejsce dla przewozu rowerów. 

 
Rys. 6. Tramwaj Pesa Twist 2014N [26]. 

7. PODSUMOWANIE 

Reasumując dotychczasowe rozważania komunikacja miejska przy obecnych 

uwarunkowaniach społecznych będzie promowana przez instytucje Unii Europejskiej. 

Komunikacja miejska powinna być oparta na rozbudowanej sieci połączeń, korzystne jest 

stosowanie co najmniej dwóch rodzajów transportu. Tramwaje, które mają większe 
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zdolności przewozowe niż autobusy, przy dobrze rozwiniętej infrastrukturze szynowej 

mogą stanowić ważny punkt miejskiego systemu transportowego. Tramwaje, które  

po przejściu procesu homologacji określonego w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. [8] mogą zostać dopuszczone do użytkowania.  

W obwieszczeniu są opisane wymagania techniczne i sposób realizacji procesu homologacji. 

Z kolei jeśli chodzi o wymagania dotyczące budowy i wyposażenia tramwaj musi spełniać 

wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. [1]. 

Dokument ten oprócz wymienionych szczegółowych wytycznych zawiera również normy 

odnoszące się do budowy tramwajów. Określone normy kolejowe wymienione w trzecim 

rozdziale dotyczą również budowy tramwaju. Tramwaje jako pojazdy szynowe nie mają 

ściśle wyznaczonych norm opisujących ich budowę, stąd producenci pojazdów szynowych 

wybiórczo korzystają z norm kolejowych. Dokumentem obowiązującym na terenie Unii 

Europejskiej jest Regulaminu nr 107 EKG\ONZ [16], który określa przepisy homologacyjne 

określonej grupy pojazdów w odniesieniu do ich budowy ogólnej. Jednym z elementów 

mających wpływ na bezpieczeństwo są poręcze i uchwyty, które muszą spełniać Regulamin 

nr 107 EKG/ONZ[16]. Stad wynika, że tramwaje żeby zostały dopuszczone do eksploatacji 

w Polsce muszą spełniać wymagania zawarte w: 

− prawie europejskim [16], 

− prawie krajowym [1][8], 

− normach technicznych]. 

Część wymagań szczegółowych dotyczących budowę, wyposażenia oraz eksploatacji 

tramwajów zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia przyszłego 

klienta. 

W artykule wymienione są również źródła zagrożeń, które mogą doprowadzić  

w większości przypadków do uszczerbku na zdrowiu, jeśli zagrożenia ulegną aktywizacji. 

Każdy z wymienionych elementów wyposażenia tramwaju wpływa w określonym stopniu  

na zapewnienie określonego poziomu bezpieczeństwa. Poręcze i uchwyty mają szczególny 

wpływ ze względu na funkcję użytkową na zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom podczas 

różnych warunków jazdy miejskiej. 

W rozdziale szóstym wymienione jest kilka nowoczesnych rozwiązań mających wpływ 

na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Stosowanie wyspy poręczowej 

jest rozwiązaniem mogącym zapewnić możliwość złapania się elementu chwytnego 
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pasażerom będącym niskiego wzrostu i osobom starszym. Poręcze i uchwyty powinny 

również spełniać wymagania estetyczne, a tramwaj posiadać także nowoczesny design. 
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ANALYSIS OF REQUIREMENTS OF CHOSEN EQUIPMENT OF PASSENGERS 

SPACE IN RAILWAY VEHICLES OF PUBLIC TRANSPORT 

Summary: This article describes analysis of requirements of particular elements  

of passengers’ space in tram equipment, that influence passengers security level. Public 

transport uses mainly public roads and railway roads. Tram is a rail vehicle that moves  

on a railway and it is designed to carry people and stuff. Institutions of European Union 

promote ideas of public transport, what translates into development of public transport. 

Due to the high intensity of the phenomenon of congestion in large cities public transport  

is promoted. For passengers who significantly use public transport important measure  

of carrier’s quality is its punctuality. Trams are permitted to entry the circulation after  

the approval process, which takes place on the basis of a commitment. Designing and 

constructing a tram requires knowledge about numerous standards and regulations that 

describe the construction, features and requirements set down for them. Modern trams 

contain many elements that ensure a high level of safety of traveling passengers. Sources  

of danger are formations, whose presence, status or properties may lead to recognition  

of danger. Article contains chosen sources of danger, that has been identified for 

passenger’s tram space. Activation of dangers leads to undesirable events, e.g. accidents  

or damage on passengers health. Applied security systems reduce danger to acceptable 

level. Handrails and handles are one of the most important elements for standing 

passengers. Passengers ensure their balance by holding handrails and handles. There are 

numerous solutions of using handrails and handles in modern trams, that increase 

effectively security level. 

Keywords: urban transport, tram, safety 
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PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA PIĘTROWYCH ELEKTRYCZNYCH 

ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH DO KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH  

W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

inż. Dawid Licheniak 

Politechnika Poznańska 

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania Piętrowych 

Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby regionalnego transportu szynowego  

w Województwie Wielkopolskim. Zaprezentowano niezrealizowaną koncepcję budowy 

Piętrowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych z 1984 roku. Wspomniana koncepcja 

PEZT została odniesiona do projektów innych PEZT, zarówno tych używanych w Europie, 

jak i znajdujących się jeszcze w fazie projektowania. Porównano najważniejsze 

charakterystyki techniczno-eksploatacyjne przywołanych projektów. Zaproponowano trasy 

do obsługi połączeń przez PEZT ze szczególnym uwzględnieniem takich determinant, jak: 

zasięg kolei metropolitalnej i regionalnej, struktura demograficzna Aglomeracji Poznańskiej, 

główne kierunki migracji, wielkość potoków ruchu oraz stan techniczny infrastruktury. 

Słowa kluczowe: Piętrowe Elektryczne Zespoły Trakcyjne, kolej regionalna, 

Aglomeracja Poznańska 

1. WPROWADZENIE 

W ostatnich latach rozwój regionów miejskich powoduje wzrost mobilności 

społeczeństwa. Wiąże się ona z zaspokajaniem potrzeb transportowych mieszkańców. 

Sprawnie działająca kolej regionalna, wspomagana przez kolej aglomeracyjną przyczyni się  

do rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz 

Województwa. Koncepcja Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zrealizowana zostanie  

w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) partnerstwa jednostek 

samorządu terytorialnego. Na ten cel ze środków ZIT zabezpieczono 108 mln euro. 

Strategia zakłada pobudowę co najmniej 40 zintegrowanych węzłów przesiadkowych  

do 2023 roku. Rosnąca popularność połączeń na wybranych liniach kolejowych  

w województwie skłania do podjęcia rozważań nad racjonalnym doborem taboru  

do wykonywania zadań transportowych. 
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2. KONCEPCJA PIĘTROWYCH ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH 

Projekt PEZT typu 9WE został opracowany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Pojazdów Szynowych w Poznaniu (obecnie IPS “TABOR”) w grudniu 1984 roku. Pierwsze 

ogólnikowe założenia konstrukcyjne opracowano w kwietniu 1984 roku. Pozytywne 

doświadczenia PKP z eksploatacji wagonów piętrowych z NRD, postępująca elektryfikacja 

linii kolejowych oraz rosnące zapotrzebowanie na pojemny tabor do obsługi połączeń 

skłoniły do poszukiwania nowych rozwiązań. W wyniku współpracy OBRPS  

z czechosłowackim instytutem VUKV ustalono, iż konstrukcja PEZT zostanie oparta  

na projekcie opracowanym przez wyżej wymienioną jednostkę [3]. Wykorzystanie założeń 

czechosłowackiego projektu motywowano wyższym stopniem zaawansowania tego 

projektu niż polskiego odpowiednika oraz zastosowaniem podstawowych nowoczesnych 

zespołów i układów, szczególnie aparatury trakcyjnej, nowych silników trakcyjnych, 

urządzeń impulsowego rozruchu i hamowania. Koleje czechosłowackie posiadały 

nowocześniejszy park taborowy niż PKP, a współpraca z VUKV stwarzała możliwość 

rozwinięcia polskiego przemysłu taboru szynowego. 

Pociąg miał składać się z 2 wagonów silnikowych oraz 2 doczepnych (S+D+D+S). 

Przewidywano również warianty z 4 i 6 wagonami doczepnymi [2]. Długości wagonu 

silnikowego i doczepnego ustalono na 24,5 metra, według standardu UIC dla wagonów 

osobowych typu Y. Każdy wagon wyposażony miał być w 2 pary drzwi bocznych 

przystosowanych do wysokich i niskich peronów. Pozostałe dane techniczne przedstawiono  

w tabeli: 

Tab. 1. Dane techniczne PEZT 9WE 

 
Rys. 1. PEZT 9WE (źródło: opracowanie własne) 

Dane/Konfiguracja S+D+D+S 

Prędkość maksymalna 100 km/h 

Liczba silników trakcyjnych 8 

Moc silnika (ciągła) 206 kW 

Średnica koła jezdnego 1000 mm 

Liczba miejsc siedzących (wagon 

 

100/124 
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Liczba miejsc stojących (wagon 

 

100/140 

Łączna liczba miejsc 928 (1456 dla wersji S+D+D+D+D+S) 

Wysokość od główki szyny 4600 mm 

Szerokość 2840 mm 

Długość całego PEZT 100 000 mm/147 000 mm 

Masa wagonu silnikowego/doczepnego 66/45 t 

Maksymalny nacisk osi na tor 20 t 

 
3. WYBRANE PEZT EKSPLOATOWANE W EUROPIE. 

3.1. Seria 470 Kolei Czeskich 

Na podstawie czeskiego projektu PEZT serii 470 powstała koncepcja PEZT dla PKP. 

Pierwsze dwie prototypowe jednostki serii 470 wyprodukowano w 1990 roku w zakładach 

CKD Vagonka [6]. Zespół składał się z dwóch jednopodłogowych wagonów silnikowych  

i trzech piętrowych wagonów środkowych. PEZT wyposażony został w hamulec 

elektrodynamiczny, który umożliwia odzyskiwanie energii przy hamowaniu. Pojazdy serii 

470 obsługiwały węzeł kolejowy w Pradze. Po kilkuletnich testach na bazie pojazdów 470 

powstał nowy PEZT serii 471. 

Tab. 2. Dane techniczne PEZT serii 470 (źródło: [6]) 

 
Rys. 2. PEZT 470 (źródło: kolej.darlex.pl) 

Dane/Konfiguracja S+D+D+D+S 

Prędkość maksymalna 120 km/h 

Liczba silników trakcyjnych 8 

Moc silnika (ciągła) 220 kW 

Średnica koła jezdnego 1000 mm 

Liczba miejsc siedzących 576 
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Łączna liczba miejsc 764 

Wysokość od główki szyny 4650 mm 

Szerokość 2820 mm 

Długość całego PEZT 132 000 mm 

Masa służbowa 266 t 

 

3.2. Seria 471 Kolei Czeskich 

Pierwsze PEZT serii 471 o nazwie „CityElefant” powstały w 1995 roku, ale dopiero  

w 2000 roku Koleje Czeskie zakupiły 30 sztuk tych pojazdów. Wyprodukowały je zakłady 

CKD Vagonka Studenka (obecnie Skoda Studenka). Przy ich budowie wykorzystano wiele 

nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych. Szkielet pudła to lekka spawana 

konstrukcja wytłaczana z profili aluminiowych [6]. Prędkość konstrukcyjna wynosi  

160 km/h, ale pojazdy przeznaczone dla Kolei Czeskich mają ograniczoną prędkość  

do 140 km/h. Zestawy kołowe stosowane w tych pojazdach to koła monoblokowe. Pociągi 

„CityElefant” kursują również na Słowacji, Litwie i Ukrainie. Producent oferuje także wersję 

dwuczłonową lub sześcioczłonową. 

Tab. 3. Dane techniczne PEZT serii 471 (źródło: [6]) 

 
Rys. 3. PEZT 471 na stacji w Czeskim Cieszynie (źródło: opracowanie własne) 

Dane/Konfiguracja 3-członowy (wagony sterujący, 

  Prędkość maksymalna 140 km/h 

Liczba silników trakcyjnych 4 

Moc silnika (ciągła) 500 kW 

Średnica koła jezdnego 1000 mm 

Liczba miejsc siedzących 310 

Wysokość od główki szyny 4650 mm 

Szerokość 2820 mm 
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Długość całego PEZT 79 200 mm 

Masa służbowa 155,4 t 

 
3.3. Coradia X40 Kolei Szwedzkich 

Coradia X40 zostały wyprodukowane przez Alstom. Coradia to rodzina modułowych 

pojazdów szynowych. PEZT zostały przystosowane do eksploatacji przy niskich 

temperaturach (-35 stopni Celsjusza). Pojazdy te spełniają obowiązujące w Szwecji surowe 

normy ekologiczne. Składy X40 są zestawiane z 2 lub 3 wagonów. Kabiny i ściany boczne 

tych wagonów wyprodukowano w Chorzowie [7]. Wejście do pociągu znajduje się  

na wysokości 645 mm. Długość składu trójwagonowego wynosi 81 500 mm. Prędkość 

maksymalna 200 km/h. Wysokość składu wynosi 4650 mm, a szerokość 2960 mm. 

3.4. Stadler KISS 

Stadler KISS to rodzina PEZT produkowanych przez Stadlera od 2010 roku. 

Modułowość konstrukcji sprzyja dogodnemu konfigurowaniu wersji poszczególnych 

pojazdów według wymagań klientów. Dotychczas dostarczone KISS-y składają się od 3 do 6 

członów. Pojazdy te są eksploatowane w Austrii, Azerbejdżanie, Luksemburgu, Niemczech, 

Rosji, Szwajcarii i Szwecji. Liczba miejsc siedzących zawiera się w przedziale 337-700  

w zależności od długości pojazdu [5]. Najcięższy z dostarczonych pojazdów waży 349 ton. 

Długość PEZT wynosi od 79 840 mm do 156 450 mm, natomiast prędkość maksymalna 

zawiera się w przedziale 160-200 km/h. 

3.5. Projektowane PEZT 

PESA Bydgoszcz S.A. opracowuje rodzinę modułowych PEZT przeznaczonych  

do obsługi ruchu regionalnego, aglomeracyjnego oraz dalekobieżnego. Pojazdy mają 

poruszać się z prędkością 160-200 km/h. Przewiduje się konfigurowanie składów  

od 3 do 8 członów. Liczba miejsc siedzących ma zawierać się w przedziale 300-900. PEZT 

mają być produkowane w wersji jedno- jak i wielosystemowej [8]. 

4. KONCEPCJA POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ 

Powstały dwie koncepcje utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, 

zaproponowane przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego. Dokumenty są do siebie bardzo zbliżone. Kolej  

ta ma obsługiwać następujące miejscowości: Rogoźno, Wągrowiec, Szamotuły, Opalenicę, 

Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię oraz Gniezno [3]. Przewiduje się 

stopniowy wzrost odległości obsługiwanych pociągi kolei metropolitalnej. W oparciu  
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o koncepcję opracowaną przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM schemat tras został 

rozszerzony o [1]: 

− wydłużenie trasy S5 do Swarzędza; 

− wyznaczenie nowej trasy S6 od lotniska Ławica do gminy Rokietnica. Wymaga  

to budowy nowej linii kolejowej do lotniska oraz reaktywacji fragmentu istniejącej linii 

kolejowej Rokietnica-Skwierzyna (możliwość przesiadek w 4 miejscach na linie 

tramwajowe; 

− wyznaczenie trasy S7 od Czempinia do Śremu, wykorzystując nieużywaną obecnie  

w ruchu pasażerskim linię Mieszków-Czempiń. W Czempiniu nastąpiłoby 

skomunikowanie pociągów linii S7 i S1.Schemat zasięgu Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej prezentuje rysunek 4):  

 

Rys. 4. Schemat tras Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (źródło: [4]) 
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4.1. Struktura demograficzna aglomeracji poznańskiej, kierunki migracji i potoki 

pasażerskie 

Aglomeracja Poznańska obejmuje swoim zasięgiem miasto Poznań i 17 gmin powiatu 

poznańskiego, a liczba mieszkańców wynosi ok. 1 mln osób. Obszar ten charakteryzuje się 

znacznym tempem rozwoju, co przekłada się m.in. na wzrost ilości podróży oraz zwiększony 

ruch komunikacyjny. Według prognozy demograficznej opracowanej przez GUS [1],  

do 2035 roku przewiduje się wzrost liczby ludności na terenie całej Aglomeracji Poznańskiej 

(szczególnie na obszarach podmiejskich). 

Istotnym powodem odbywania podróży na terenie Aglomeracji Poznańskiej  

są dojazdy do pracy i szkół. Tego typu przemieszczenia nazywa się wahadłowymi. Jest  

to specyficzny typ migracji, który charakteryzuje się dużą częstotliwością, cyklicznością  

i znacznym zasięgiem przestrzennym. Po analizie struktury przestrzennej dojazdów  

do pracy zaobserwować można, iż miasto Poznań jest najczęstszym celem migracji 

codziennych dla mieszkańców województwa. Szczególnie nasilenie przewozów 

pasażerskich odnotowuje się obecnie na linii do Zbąszynka (nowe osiedla mieszkaniowe)  

i Wrześni (nowa fabryka samochodów marki Volkswagen, nowe osiedla mieszkaniowe). 

Potencjał demograficzny w aglomeracji poznańskiej w zależności od odległości do stacji 

kolejowej przedstawia tabela 4. 

Tab. 4. Potencjał demograficzny wokół przystanków kolejowych w zależności od odległości  
do stacji* (źródło: [1]) 

Odległość od stacji Liczba mieszkańców Procent mieszkańców aglomeracji 

do 1 km 173 770 19,5% 

do 3 km 723 600 81,2% 

*stan z 2012 roku 

Dla Miasta Poznania wskaźnik liczby mieszkańców zameldowanych do 3 km od stacji 

wynosi 91,7%, dla powiatu poznańskiego - 64,1%. Szacuje się, że obecnie  

na 1000 mieszkańców przypada blisko 600 samochodów [1]. Gęstość zaludnienia osiedli  

w pobliżu stacji i przystanków kolejowych przekłada się bezpośrednio na liczbę osób 

korzystających z kolei. Jak dowiodły badania potoków pasażerskich, to właśnie dostępność 

przystanków i liczba osób mieszkających przy liniach kolejowych decyduje w największym 

stopniu o popycie na usługi kolei regionalnej. Najbardziej obciążoną linią jest linia do Leszna 

(ponad 9 tys. osób dziennie), zbliżone wskaźniki odnotowuje się na liniach do Gniezna  

i Wrześni (ponad 6 tys. osób). Kolejno są to szlaki do: Jarocina (prawie 4,5 tys. osób), Krzyża 
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(prawie 4 tys. osób), Piły (ok. 3 tys. osób), Wągrowca (ponad 2 tys. osób), Wolsztyna (blisko 

1,5 tys. osób). Rozwijające się ośrodki na wspomnianych trasach, m.in.: Pobiedziska, 

Swarzędz, Rokietnica, Palędzie, Luboń pozwalają stwierdzić, iż w niedalekiej przyszłości 

wielkości potoków pasażerskich mogą ulec zwiększeniu. Na terenie Aglomeracji 

Poznańskiej obserwuje się od kilku lat wzrastający popyt na nowe mieszkania, co przekłada 

się na intensywny ruch budowlany. 

4.2. Stan techniczny tras kolejowych w województwie Wielkopolskim 

Infrastrukturę kolejową w regionie cechuje dosyć duża spójność, dostateczny stan 

techniczny oraz dobra dostępność. Centrum poznańskiego węzła kolejowego jest stacja 

Poznań Główny. Układ linii kolejowych w poznańskim węźle kolejowym jest przykładem 

dobrze rozwiniętej sieci transportowej. Stan techniczny infrastruktury jest zróżnicowany, 

ale ulega on poprawie. W analizowanych koncepcjach wskazano na potrzebę modernizacji 

istniejących linii kolejowych w Województwie Wielkopolskim. Zwiększenie częstotliwości 

kursowania pociągów, szczególnie w przypadku pociągów aglomeracyjnych wiąże się  

z koniecznością dobudowania dodatkowych torach na liniach dojazdowych do Poznania. 

Częściowym rozwiązaniem pozwalającym na zwiększenie liczby poruszających się składów 

jest zwiększenie liczby odstępów blokady liniowej. Szczegółowe dane przedstawiono  

w tabeli 5. 

Tab. 5. Stan techniczny zelektryfikowanych tras kolejowych w województwie 
Wielkopolskim (źródło: opracowanie własne) 

Numer 
linii 

Trasa Stan techniczny Maksymalna 
dopuszczalna 

prędkość 

3 Zbąszynek-
 

bardzo dobry 160 km/h 

281 Gniezno-Oleśnica słaby (planowana modernizacja) 120 km/h 

353 Poznań-Gniezno bardzo dobry 150 km/h 

271 Poznań-Leszno bardzo dobry (w trakcie modernizacji) 160 km/h 

351 Poznań-Szczecin dobry (planowana modernizacja) 140 km/h 

272 Poznań-Jarocin bardzo dobry 120 km/h 

354 Poznań-Piła bardzo słaby (planowana modernizacja) 90 km/h 
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4.3. Trasy dedykowane PEZT 

Analizując wielkości potoków pasażerskich oraz stan techniczny poszczególnych tras 

[1] proponuje się wykorzystanie PEZT do obsługi połączeń szczególnie na trasach 

Zbąszynek-Poznań-Kutno (nowe osiedla, fabryka Volkswagena we Wrześni, rozbudowa 

osiedli mieszkaniowych we Wrześni), Poznań-Leszno (zakończenie modernizacji pozwoli  

na skrócenie czasu przejazdu, trasa do Leszna jest silnie obciążona- z tego powodu do jej 

obsługi często kieruje się EZT EN57 w trakcji potrójnej) oraz Poznań-Gniezno (podniesienie 

prędkości szlakowej do 150 km/h, remont peronów i budynków stacyjnych, atrakcyjny czas 

przejazdu i oferty taryfowe dla podróżnych). Trasy do Zbąszynka i Wrześni obsługuje 

wojewódzka spółka Koleje Wielkopolskie, która zastąpiła wysłużone składy nowymi lub 

zmodernizowanymi EZT. 

5. TABOR EKSPLOATOWANY W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

Połączenia o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym w Wielkopolsce realizują 

dwa podmioty- Przewozy Regionalne oraz Koleje Wielkopolskie. Przewozy Regionalne  

na liniach zelektryfikowanych wykorzystują EZT EN57 zarówno przed- jak i po modernizacji 

(m.in.: EZT EN57 zmodernizowanie w ramach programu „SPOT”). Od niedawna spółka 

wzbogaciła się o zmodernizowane ze środków z funduszy unijnych EZT EN57AL. Część 

połączeń do Leszna jest obsługiwana klasycznymi składami- lokomotywa  

ze zmodernizowanymi wagonami bezprzedziałowymi. Park taborowy Kolei Wielkopolskich 

stanowią EZT EN76 ELF (22 sztuki), EN57AKW (6 sztuk). W najbliższych latach Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego planuje zakupić kolejne 10 EZT. 

Do obsługi połączeń aglomeracyjnych przewiduje się wykorzystanie EZT i SZT. 

Budżet województwa wielopolskiego obejmuje zakup kolejnych 10 EZT. Tabela poniżej 

przedstawia tabor użytkowany przez Koleje Wielkopolskie, docelowego operatora 

kolejowych przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. 

Tab.6. Tabor szynowy wykorzystywany przez Koleje Wielkopolskie (źródło: opracowanie 
własne, [8]) 

 
Rys. 1. EN76 (źródło: własne) 

EN76 
22 

sztuki 

Największy w dziejach historii 
transportu w Wielkopolsce 

jednorazowy zakup pociągów. 
Pociągi są niskopodłogowe, 

oszczędne, wygodne, rozpędzają 
się do 160 km/h. Pierwszy elf 
rozpoczął kursy w listopadzie 

2012 roku. 
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Rys. 2. EN57AKW (źródło: 

własne) 

EN57AKW 6 sztuk 

Zmodernizowane pociągi 
popularnej serii EN57. Pojazdy 

wyposażono w silniki 
asynchroniczne (zwiększenie 

prędkości do 120 km/h). Zmianie 
uległo nadwozie pociągu, 

podzespoły oraz przedziały 
pasażerskie. 

 
Rys. 3. SA132 (źródło: własne) 

SA134, 
SA132, 
SA108, 
SA105 

18 sztuk 
(łącznie) 

Spalinowe zespoły trakcyjne do 
obsługi linii 

niezelektryfikowanych (np. 
Poznań-Wolsztyn, Poznań-

Wągrowiec). 

 

6. PODSUMOWANIE 

6.1. Zalety PEZT: 

• krótszy czas wymiany podróżnych na stacjach i przystankach kolejowych oraz 

bardziej równomierne zapełnienie przestrzeni pasażerskiej w porównaniu  

z konwencjonalnym taborem-większa liczba par szerokich drzwi ułatwia szybką 

wymianę pasażerów; 

• ograniczenie zakresu prac manewrowych na stacjach końcowych; 

• możliwość zmniejszenia liczności drużyny konduktorskiej (łączenie kilku EZT 

razem powoduje, iż w dodatkowych EZT konieczne jest umieszczenie dodatkowej 

obsługi konduktorskiej); 

• możliwość obniżenia kosztów dostępu do infrastruktury poprzez eliminację 

pociągów składających się z kilku pojedynczych EZT- trójczłonowy PEZT 

odpowiada w przybliżeniu pod względem pojemności dwóm EZT typu EN57. 

Jak pokazują doświadczenia zagranicznych przewoźników kolejowych, PEZT  

są odpowiednim środkiem do obsługi połączeń aglomeracyjnych i regionalnych. Rozwój 

ośrodków miejskich wokół stacji i przystanków kolejowych powoduje większe 

zainteresowanie przewozami kolejowymi, co przekłada się na wzrost liczby podróżnych. 

Wprowadzenie PEZT do eksploatacji jest w tej sytuacji wartym rozważenia rozwiązaniem. 

Popularność PEZT w krajach europejskich wynika z faktu, iż umożliwiają one zwiększenie 

pojemności pociągów na trasach o dużym natężeniu przewozów pasażerskich, na których 
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występują problemy z ograniczoną długością peronów. Niewątpliwą zaletą jest również 

poprawa komfortu podróży poprzez zapewnienie większej ilości miejsc siedzących. Wadą 

PEZT jest natomiast brak możliwości skracania składu oraz wyższy koszt zakupu niż 

standardowe EZT. Zastosowanie PEZT do obsługi połączeń aglomeracyjnych i regionalnych 

w województwie wielkopolskim byłoby precedensem na skalę krajową. Składy piętrowe 

użytkowane są tylko w województwie mazowieckim, ale są wagony typu push-pull, a nie 

EZT. PEZT są droższe w zakupie, natomiast mają niższe koszty eksploatacji w porównaniu  

z wagonami typu push-pull. 

BIBLIOGRAFIA 

[1] Bul, R,, Kaczmarek, T., Społeczne uwarunkowania rozwoju kolei metropolitalnej  

w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014. 

[2] praca zbiorowa, Elektryfikacja PKP na przełomie wieków XX i XXI w siedemdziesiątą 

rocznicę elektryfikacji PKP, ZP Grupa, Warszawa 2010m s.134-135. 

[3] Koncepcja podstawowych układów i rozwiązań Piętrowego Elektrycznego Zespołu 

Trakcyjnego (PEZT) dla PKP, OBRPS Poznań, grudzień 1984. 

[4] Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej  

w oparciu o linie poznańskiego węzła kolejowego-streszczenie kierownicze, WYG 

Consulting Sp. z o.o., Warszawa 2014. 

[5] Plomer J., An Alternative Design For Double Deck Carriages, Railvolution, 2015, nr. 4,  

s. 30-32. 

[6] Rusak R., Piętrowy elektryczny zespół trakcyjny serii 471 kolei CD, Technika 

Transportu Szynowego, 2004, nr 7-8, s. 76-80. 

[7] Coradia X40 dla SJ AB, Technika Transportu Szynowego, 2004, nr 11, s.2.  

[8] www.pesa.pl/produkty/sklady-pietrowe/- dostęp z dnia 3 marca 2016 roku, godzina 

19:00 



 

 

 

Str. 338 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

  



 

 

Str. 339 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

PRZYWRÓCENIE ZNACZENIA PASAŻERSKIEGO LINII KOLEJOWEJ 131  

NA ODCINKU CHORZÓW BATORY – TARNOWSKIE GÓRY 

Dawid Kasprzycki 

Politechnika Śląska, Wydział Transportu 

Student kierunku Transport Kolejowy 

1. WSTĘP 

Aglomeracja Śląska jest nietypową jednostką w skali całego kraju. Nie można nazwać 

jej typową aglomeracją z jednym centralnym miastem w którym toczy się większość życia,  

a miasta ościenne (satelickie) tworzą coś na wzór sypialni dla mieszkańców którzy pracują  

w głównym mieście. Region Śląski określa się mianem konurbacji górnośląskiej. Skupisko  

19 miast w których według różnych danych żyje od 2,2 do nawet 3,5 miliona mieszkańców. 

Charakter konurbacji sprawia że na sprawy komunikacji miejskiej trzeba patrzeć kompletnie 

inaczej. Chcąc przyjmować jakieś rozwiązania z regionów z lepiej rozwiniętym transportem 

miejskiej nie powinno się powielać rozwiązań z żadnego z polskich miast. Region powinien 

wzorować się na przykład na niemieckim Zagłębiu Ruhry które ma podobną po górniczą 

historię i podobną strukturę administracyjną. 

Dnia 9 marca prawie jednogłośną decyzją sejmu została przyjęta ustawa 

metropolitarna. Aglomeracja Śląska dzięki temu będzie mogła walczyć o większą ilość 

środków na rozwój (może to być nawet dodatkowe 250 mln złotych), szczególnie rozwój 

dotyczący przemieszczania się ludności. Decyzja ta sprawi że koncepcje rozwoju transportu 

publicznego, a przede wszystkim utworzenie kolei aglomeracyjnej w końcu mogą stać się 

rzeczywistością. Powstaną nowe linie tramwajowe, a tabor autobusowy sukcesywnie 

wymieniany na pojazdy elektryczne lub przynajmniej hybrydowe co pozwoli zmniejszyć 

problem smogu. Miasta aglomeracji dążą do coraz większej integracji dotyczącej transportu 

miejskiego. Koncepcje rozwoju nie są tworzone tylko dla jednego miasta, ale rozpatruje się 

to jaki będzie wpływ na poruszanie się ludności na terenie całego regionu. 

2. OBECNA SYTUACJA LK 131 

Województwo Śląskie ma największą gęstość sieci kolejowych w skali kraju. Niestety 

lata zaniedbań sprawiły że zamiast regionu który wiódłby prym w transporcie kolejowym 

jesteśmy w tyle za innymi województwami które bardzo dynamicznie rozwijają ten typ 

transportu w swoich województwach. 
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Charakteryzowaną linią jest LK 131. Linia wybudowana w 1926 miała na celu 

połączyć GOP z Gdynią po utracie przez Polskę Gdańska po I Wojnie Światowej.  

W niniejszej pracy opisany zostanie odcinek od początku linii w Chorzowie do Tarnowskich 

Gór. Odcinek o długości 33 km obsługiwany jest przez dziewięć par pociągów Kolei Śląskich. 

Bardzo zauważalne dwie długie przerwy w kursowaniu pociągów. Rano w godzinach  

od 8 do 11, a następnie od 16:30 do 18:30. Niewielka ilość pociągów, brak regularnego taktu 

i niskie prędkości szlakowe sprawiają że aktualnie linia ta ma niewielkie znaczenie. 

Brak perspektywicznego myślenia przez zarządcę linii sprawił że nie wpisano jej  

do żadnych planów modernizacji w poprzedniej perspektywie Unijnej. Sytuacja ta jest 

niezrozumiała szczególnie gdy Urząd Marszałkowski co rusz wspomina o budowie nowego 

szlaku kolejowego do Pyrzowic, który będzie połączony z tym zdegradowanym odcinkiem. 

Pewne nadzieję na poprawę sytuacji na tej trasie dał w roku 2016 nowy prezes Kolei 

Śląskich. Znacznie obniżono ceny biletów jednorazowych i miesięcznych. Trasę obsługuje 

kilka par pociągów więcej, poprawiono również godziny odjazdu pociągów, tak aby 

mieszkańcy Tarnowskich Gór i Bytomia zdążyli do Katowic do pracy czy szkoły. Czynnikiem 

który nie poprawia złej opinii tej trasy jest wysłużony tabor dzierżawiony od PKP który się 

po niej porusza. Od lutego 2017 roku przypisano do tej linii zmodernizowaną jednostkę 

14WE która została odkupiona od warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej i również w lutym 

przeszła naprawę na czwartym poziomie utrzymania (skład zyskał nową malaturę, system 

informacji pasażerskiej, a także w końcu zamontowano w nim toalety). W czerwcu linię  

ma obsługiwać druga jednostka tego typu. Zmiany te przyniosły pozytywne efekty w postaci 

zwiększającej się liczby podróżnych.  

Linia ta ma ogromne znaczenie. Widać to szczególnie po bardzo dużych obłożeniach 

autobusów łączących Katowice z Bytomiem i Tarnowskimi Górami. Najważniejsze obecnie 

jest podjęcie decyzji o remoncie tej linii. Dzięki temu czas przejazdu skróciłby się o kilka 

minut i podróż pociągiem byłaby znacznie krótsza niż własnym samochodem. Sytuacja 

transportu kolejowego w województwie stale się poprawia, ale na razie są to działania które 

nie oferują nowych rozwiązań. Tworzone są w celu eliminacji wieloletnich zaniedbań. 

3. PROPOZYCJE POPRAWY OBECNEJ SYTUACJI 

Przywrócenie znaczenia pasażerskiego powinno rozpocząć się od stworzenia taktu  

na tej linii. Pociągi powinny kursować: 

− w szczycie porannym - co 30 minut w godzinach od 6:00 do 9:00; 

− w szczycie popołudniowym - co 30 minut w godzinach od 14:30 do 18:00; 



 

 

Str. 341 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

− w godzinach pozaszczytowych - co godzinę. 

Działania takie umożliwi nowy tabor który będzie sukcesywnie dostarczany  

od sierpnia przez bydgoską Pesę. Ilość taboru który Koleje Śląskie będą mogły wykorzystać 

się nie zmieni, ponieważ pociągi dzierżawione od PKP zostaną zastąpione tymi należącymi 

do spółki. Zasadniczą różnicą będzie natomiast fakt że nowe pociągi będą mniej awaryjne  

i będą cechować się lepszym przyspieszeniem. Sprawi to że lepiej będzie można 

rozplanować obiegi i efektywniej wykorzystywać posiadany tabor. Stała i stabilna oferta  

w połączeniu z niskimi cenami przejazdu i obsługą linii przez nowoczesny tabor powinna 

przyciągnąć nowych podróżnych. 

Rozpoczęta w 2016 roku nowa perspektywa Unijna oferująca dużą ilość środków  

na kolej stawia tą linię przed ogromną szansą. Najszybszym i najmniej uciążliwym 

rozwiązaniem dla pasażerów będzie rewitalizacja szlaku. Każdy remont torów powoduje 

znaczne utrudnienia dla pasażerów. Często przewoźnicy rozpisują przetargi na zastępczą 

komunikację autobusową i odstraszają pasażerów. W tym przypadku powinno dać się 

uniknąć takiej sytuacji przy zachowaniu proponowanej przepustowości linii. Pociągi 

towarowe są trasowane głównie w nocy. Natomiast w ciągu dnia przy zostawieniu 

odpowiedniej ilości miejsc na wyminięcie się składów. 

Zły stan infrastruktury sprawia że pociągi poruszają się z niskimi prędkościami.  

Od początku linii do stacji Chorzów Miasto pociągi rozwijają prędkość 50 km/h. Następnie 

od tej stacji do stacji Chorzów Stary na torze nr 1 to 30 km/h, a na torze nr 2, 50 km/h.  

Ma to związek z występowaniem na tym odcinku szkód górniczych, a także prowadzenia 

torów w wykopie. Od Chorzowa Starego do Bytomia prędkość wzrasta do 100 km/h. 

Odcinek Bytom - Bytom Północny nie pozwala na rozwinięcie prędkości wyższych niż  

50 km/h. Najlepsze parametry są na odcinku Bytom Północny - Tarnowskie Góry i pozwalają 

na trasowanie pociągów na 120 km/h. 

Najbardziej problematycznym miejscem jest przejazd kolejowy w Chorzowie z ulicą 

Strzelców Bytomskich. Brak tam wiaduktu czy tunelu. Znajduje się przejazd w jezdni. 

Niewielki ruch pociągów w godzinach szczytu już teraz powoduje blokowanie tej części 

miasta. Gdyby pociągi poruszały się w takcie 30 minut doszłoby do dodatkowych utrudnień 

w tej części miasta. Najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa wiaduktu kolejowego w tym 

miejscu. Z jednoczesną dobudową przy nowopowstałej estakadzie nowego przystanku 

„Chorzów Osiedle Irys”. Inwestycja ta mogłaby otrzymać aż 70% dofinansowania unijnego,  

a może nawet 85% jak w poprzedniej perspektywie. Inwestycja byłaby finansowana  

z budżetu PKP PLK. Miasto jako podmiot walczący o powstanie nowego przystanku pewnie 
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partycypowałoby w kosztach, ale nie byłyby one bardzo wysokie dla budżetu miasta. 

Działania takie bardzo usprawniłyby ruch w mieście, a także pozwoliły uczestnikom ruchu 

na bezpieczne przedostanie się na drugą stronę torów. Problem korków w tej części miasta 

mógłby zostać rozwiązany. Wartość komunikacji miejskiej dla mieszkańców pobliskiego 

osiedla bardzo by wzrosła z pewnością przekonała wiele osób do zmiany środka transportu 

na kolej. Dodatkowo zmniejszając ilość samochodów w śródmieściu. 

Kolejnym miejscem w którym powinno się przeprowadzić zmiany jest stacja Chorzów 

Miasto. Urząd Miasta w Chorzowie jak najszybciej powinien podjąć dialog z PKP PLK  

w sprawie przeniesienia stacji Chorzów Miasto. Obecnie znajduje się ona jakieś 200 metrów 

od obecnego centrum przesiadkowego, nie jest to może kolosalna odległość, ale z pewnością 

odstraszy wielu potencjalnych pasażerów. Wizja ta mogłaby być nie opłacalna, lecz  

w aktualnych planach miasto i tak planuje rozebrać cały dworzec pozostawiając tylko 

krawędzie peronowe. Moment na przeprowadzenia takich działań jest wręcz idealny. Nowy 

niewielki dworzec mógłby powstać w odległości 50 metrów od centrum przesiadkowego. 

Najważniejsze byłoby to, że byłby widoczny już z centrum przesiadkowego, co ma ogromne 

znaczenie dla turystów. Również dla ludzi którzy mają do załatwienia jakąś sprawę w tej 

części aglomeracji, a nie mieszkają tu na stałe. Zlikwidowanie dworca i zostawienie samych 

peronów w takim oddalenie od centrum przesiadkowego już wizualnie obniża prestiż tego 

rodzaju transportu. Sprawi że w tej części miasta kolej będzie miała w dalszym ciągu 

marginalne znaczenie. Wszystko zależy od tego czy miastu Chorzów uda się uzyskać 

dofinansowanie na budowę obwodnicy. Estakada zostanie wtedy zlikwidowana i powstanie 

odpowiednia rezerwa miejsca na budowę nowych krawędzi peronowych, a także 

modułowego dworca kolejowego. Dodatkowo tereny na północ od dworca należą do miasta 

i na części z nich powinna powstać bocznica kolejowa na której mogłyby się zatrzymywać 

pociąg towarowe. Dzięki temu w przyszłości gdy takt ulegnie zwiększeniu zmniejszy się 

ryzyko utraty przepustowości. 

Kolejnym przystankiem który powinien powstać na trasie projektowanej kolei 

aglomeracyjnej jest przystanek Chorzów Żabie Doły lub Bytom Arki Bożka. W zamian 

likwidacji powinien ulec przystanek Chorzów Stary. Znajduje się on daleko od generatorów 

ruchu i sztucznie wydłuża czas przejazdu. Od bytomskiego osiedla do projektowanego 

przystanku powinno się uruchomić linię autobusową skomunikowaną z odjazdami 

pociągów, dobudować drogę rowerową z parkingiem na kilkadziesiąt rowerów. Powinno 

rozważyć się budowę parkingu dla samochodów typu Park&Ride który powinien być 

darmowy dla posiadaczy biletu miesięcznego na tej relacji. Oprócz osób codziennie 
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dojeżdżających do pracy, przystanek mógłby stanowić dobre miejsce dla miłośników natury. 

W pobliżu proponowanego przystanku znajduje się bowiem zespół przyrodniczo-

krajobrazowy Żabie Doły. Powinien przyciągnąć nowych pasażerów lubiących spędzać czas 

na łonie natury. Potencjalnymi podróżnymi mogliby być uczniowie szkół z okolicznych 

miejscowości. Jest to miejsce wyjątkowe w skali Europy z dużą ilością gatunków 

chronionych. Znajduje się tu między innymi 30% gatunków ptaków lęgowych w Polsce. 

Wycieczka ścieżką edukacyjną na terenie zespołu byłaby wartościowym uzupełnieniem 

niejednych zajęć szkolnych. Uczniowie już od najmłodszych lat mogliby poznać zalety 

transportu publicznego. 

Stacja Bytom aktualnie posiada układ torów który nie wpływa pozytywnie  

na przepustowość linii. Prędkość przejazdu przez stację to 30 km/h. Wygląd stacji i peronów 

niestety odbiega od ideału. Mimo historycznego znaczenie jest bardzo zaniedbany,  

a po zapadnięciu zmroku jest miejscem nieprzyjaznym i niebezpiecznym. Dworzec kolejowy 

powinien zostać zmodernizowany wraz z przyległym do niego dworcem autobusowym, tak 

by stać się wizytówką miasta. Warto zwrócić uwagę na bardzo częste kradzieże 

infrastruktury kolejowej na odcinku Bytom - Bytom Północny. Dochodzi także problem 

kradzieży węgla które na tym odcinku są nagminne. Warto wystosować pismo do PKP PLK 

w celu lepszej ochrony zarówno przejeżdżających składów jak i infrastruktury. 

Samorządowy przewoźnik Koleje Śląskie, wysłał w kwietniu zapytanie do PKP PLK  

w sprawie przeniesienia przystanku Bytom Północny. Obecnie znajduje się on w miejscu 

które nie jest atrakcyjne dla podróżnych. Po zamknięciu kopalni najbliższe generatory ruchu 

znajdują się w odległości około 500 metrów. Przeniesiony przystanek znalazłby się  

w pobliżu centrum dzielnicy i sporej wielkości osiedla mieszkaniowego. Skomunikowanie  

go z autobusami i utworzenie w okolicy małego centrum przesiadkowego znacznie 

uatrakcyjniłoby to miejsce dla osób korzystających z transportu publicznego. Pociąg 

zapewniałby najszybszy dojazd do centrum Katowic. 

Warto pochylić się nad pomysłem przeniesienia przystanku Radzionków Rojca.  

W dzisiejszych czasach przystanek ten również nie ma już takiego znaczenia jak dawniej. 

Aktualnie najlepszą opcją wydaje się przeniesienie go w okolice ulicy Jana Zajera przy Placu 

Letochów. Jest to ścisłe centrum Radzionkowa. Przystanek ten ma potencjał  

na generowanie dużej liczby podróżnych 

Ze względu na ruch aglomeracyjny, dalekobieżny i towarowy na rozpatrywanym 

odcinku powinno się rozważyć alternatywną trasę dla przewozów towarowych. Na odcinku 

Chorzów Miasto – Chorzów Stary odchodzi linia kolejowa 161 prowadząca do Katowic 
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Zawodzia. Aktualne parametry nie pozwalają na efektywne prowadzenie przewozów, ale 

modernizacja tego szlaku sprawi że część pociągów pojedzie inną trasą. Zwiększyłoby  

to parametry poszczególnych pociągów i pozwoliło na trasowanie większej ich ilości. Bez 

żadnych działań na tym polu linia dość szybko może stracić przepustowość. Dodatkowo 

obecność pociągów wyższej kategorii na tej trasie skutecznie sprawi że ciężko będzie 

stworzyć regularny takt. Warto wspomnieć że działania te nie odniosą większego skutku, 

jeżeli równolegle na LK 139 nie będą prowadzone prace mające na celu dobudowę drugiej 

pary torów. Linia 139 aktualnie znajduję się na granicy przepustowości, a gdyby dołączyć  

do niej planowane pociągi z charakteryzowanej linii doszłoby do blokady szlaku. Dlatego tak 

ważna jest dokładna analiza i kompleksowe działania na obu liniach. 

Dnia 20 marca prezes Kolei Śląskich ogłosił że spółka złożyła wniosek o dotację  

na dołączenie do systemu ŚKUP. Koszt przystąpienia to 4,33 miliona złotych. Oprócz dalszej 

integracji taryfowej ciężko szukać innych pozytywów. Punkty wydawania karty ŚKUP 

znajdują się głównie w centrum województwa, a Koleje Śląskie obsługują większość miast 

regionu. Pojawia się zagrożenie że dystrybucja karty będzie niewystarczająca i mieszkańcy 

mniejszych miast korzystający z transportu publicznego będą musieli pokonywać duże 

odległości aby odebrać kartę. Konieczność odbijania karty na wejściu i wyjściu utrudni 

wymianę pasażerów. Mimo wszystko karta jest ogromną szansą dla poprawy jakości 

transportu, ważne jest tylko aby zrobić to dobrze i uniknąć podobnych problemów jakie były 

podczas wprowadzania karty ŚKUP. 

4. PODSUMOWANIE 

Linia kolejowa 131 ma bardzo duży potencjał aby stać się jedną z ważniejszych linii  

w regionie i odzyskać dawne znaczenie. Na początku ważne jest uświadomienie że linia  

ta mimo złego stanu technicznego może stanowić alternatywę dla transportu 

indywidualnego czy innych środków komunikacji miejskiej. Urząd Marszałkowski powinien 

rozważyć zwiększenie dotacji dla przewozów pasażerskich w województwie szczególnie  

w kontekście zakupu nowych składów. Dalsze zagęszczanie taktu mogłoby doprowadzić  

do niewydolności tego odcinka, dlatego trzeba dogłębnie rozważyć wszelkie koncepcje. 

Przede wszystkim żeby kosztem transportu pasażerskiego nie ucierpiał transport towarów. 

Który stanowi większą część dochodów kolei, zapewniając jej rentowność. Obecna 

perspektywa unijna sprawia że LK 131 powinna ulec gruntownej modernizacji. 

Poszczególne przystanki mają szansę znów być odpowiedzią na realne potrzeby 

podróżnych. 
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EZT W POLSCE NA PRZESTRZENI LAT 

Mateusz Łupierz 

Politechnika Śląska, Wydział Transportu 

Student kierunku Transport Kolejowy 

1. WSTĘP: 

Elektryczne zespoły trakcyjne oraz ich cechy zmieniały się na przestrzeni lat. Każdy  

z nich wyglądał nieco inaczej, posiadał inne wyposażenie oraz inne cechy konstrukcyjne. 

Porównując EZT wyprodukowane jeszcze w latach 40. czy 50. poprzedniego stulecia z tymi, 

z którymi obecnie spotykamy się na co dzień możemy z pewnością stwierdzić, że różnice  

są ogromne. W przeszłości transport kolejowy, w tym tabor był zaniedbywany i nie 

przywiązywano do niego tak dużej wagi jak obecnie. Unowocześnienia i modernizacje 

sprawiły, że stał się on dla podróżującego dużo bardziej atrakcyjny, co potwierdza stale 

rosnąca liczba pasażerów podróżującą koleją oraz zapowiedzi przewoźników o zakupie  

i modernizacji jednostek, a to napędza konkurencję miedzy przewoźnikami. Sądzę, iż dla 

pasażera kolei ważne oraz interesujące mogą być następujące kryteria: okres produkcji EZT, 

data wycofania z eksploatacji danego egzemplarza (jeżeli nie jest już w użyciu), użytkownik 

danego EZT, maksymalna prędkość konstrukcyjna oraz eksploatacyjna, liczba miejsc 

siedzących, liczba wagonów czy wnętrze, komfort i udogodnienia, co dla pasażera  

z pewnością jest najważniejszą cechą. Obecnie przewoźnicy starają się jak najlepiej 

dogadzać pasażerom przeprowadzając szereg modernizacji oraz kupując nowe modele  

i typy pociągów. Porównując kryteria poszczególnych EZT na przestrzeni lata można 

zorientować się jak wyglądały kiedyś i jak wyglądają obecnie oraz dokonać ich porównania. 

Można także zorientować się ile EZT było wykorzystywanych na przestrzeni lat w Polsce. 

Należy pamiętać, że historia EZT w Polsce rozpoczęła się w 1936 roku i pojazdu EW51  

i trwa do dnia dzisiejszego, co potwierdza znaczna liczba Elektrycznych Zespołów 

Trakcyjnych używanych na przestrzenia lat na terenach polskich. Analiza poszczególnych 

EZT "kiedyś i dziś" może okazać się bardzo interesująca, zarówno ze względu na ich 

porównanie jak również na ewentualne udoskonalenia jakie można by do poszczególnych 

Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych wprowadzić, aby w przyszłości stały się one jeszcze 

lepsze i coraz bardziej atrakcyjne niż modele wcześniejsze oraz aby korzystanie z nich było 

dla pasażerów nie tylko koniecznością dojazdu z punktu "A" do punktu "B", lecz także 

przyjemnością, że mogą korzystać z takiego a nie innego modelu EZT. 

 



 

 

 

Str. 346 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

2. OPIS RÓŻNYCH TYPÓW EZT: 

Artykuł będzie zawierać i opierać się na trzech kryteriach podziału EZT: 

• Elektryczne zespoły trakcyjne wycofane z eksploatacji; 

• Elektryczne zespoły trakcyjne w obecnej eksploatacji; 

• Elektryczne zespoły trakcyjne metro. 

A. Elektryczne zespoły trakcyjne wycofane z eksploatacji: 

Do EZT wycofanych z eksploatacji i używanych w przeszłości na terenach polskich 

zaliczyć można: 

• EW51 

• EW52 

• EW53 

• EW54 

• EW55 

• EN56 

• EW58 

• ED70 

• EN80 

• EW90 

• EW91 

• EW92 

• EN94 

 

EW51, był pierwszym modelem EZT na terenach polskich, na którym bazowano przy 

budowie kolejnych typów. Produkowano go jeszcze w latach przedwojennych tj. 1936-1939 

w ilości 76 sztuk. Posiadał od 6 do 9 wagonów i już wtedy wózki Jakobsa (wózki oparte  

na dwóch sąsiednich członach). Jego eksploatację zakończono w latach 70. poprzedniego 

stulecia. Jego maksymalna prędkość konstrukcyjna wynosiła 100 km/h, a liczba miejsc 

siedzących to 233 w postaci drewnianych ławek. Była to jednostka posiadająca już wtedy 

drzwi uruchamiane pneumatycznie oraz ogrzewanie elektryczne. 

Kolejne rodzaje Elektrycznych zespołów trakcyjnych, tj. EW52, EW53, EW54 oraz 

EW55, były bardzo zbliżone to modelu EW51. Posiadały po 3 wagony. Różnicami były 

głównie: lata produkcji, czas zakończenia eksploatacji, ilość wyprodukowanych sztuk, liczba 

miejsc siedzących, rodzaj malowania czy delikatne zmiany wnętrza. Liczby różniące 

Rysunek 1 EW 51 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/EW51#/media/File:EW51-36_(91000).JPG) 
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poszczególne typy przedstawiały się następująco: EW52 był produkowany w latach 1953-

1954, jego eksploatację zakończono w latach 70. poprzedniego stulecia, wyprodukowano 

10 stuk tego modelu, posiadał 243 miejsca siedzące; EW53 był produkowany w latach 

1954-1956, jego eksploatację zakończono w 1985 roku, wyprodukowano 20 sztuk tego 

modelu, posiadał 209 miejsc siedzących.; EW54 był produkowany w latach 1950-1952,  

a jego eksploatację zakończono w 1980 roku, wyprodukowano 44 sztuki tego modelu  

i posiadał 240 miejsc siedzących; EW55 był produkowany w latach 1958-1962, a jego 

eksploatację zakończono w 1995 roku, wyprodukowano 72 sztuki tego modelu, posiadał 

220 miejsc siedzących a jego prędkość konstrukcyjna wynosiła już 110 km/h. 

EN56 był produkowany w latach 1955-1957, a jego eksploatację zakończono 

w  1984 roku, wyprodukowano 36 sztuk tego modelu, jego prędkość konstrukcyjna 

wynosiła już 110 km/h lecz ten model posiadał już podział na klasy, rozkład miejsc to klasa 

1: 60 miękkie ławki, klasa2: 168 w postaci drewnianych ławek. Bardzo istotne w tym modelu 

było to,  iż po raz pierwszy w jednostkach elektrycznych aparatura wysokiego napięcia 

została umiejscowiona w skrzyni pod pudłem wagonu, co umożliwiło podróżnym przejście 

przez cały skład. 

EW58 był produkowany w latach 1974-1980, a jego eksploatację zakończono 

stosunkowo niedawno, bo w 2015 roku. Wyprodukowano 20 sztuk tego modelu, którego 

prędkość konstrukcyjna wynosiła 120 km/h a liczba miejsc siedzących 212 w 3 wagonach. 

Ciekawostką jest, że przez miłośników kolei seria EW58 nazywana była początkowo UFO,  

a następnie również kolory, gdyż za sprawą wprowadzanych podczas produkcji seryjnej 

zmian nie istniały dwa identyczne egzemplarze. 

Typ ED70 wyprodukowany w 1957 roku w postaci 2 sztuk posiadał bardzo luksusowe 

wyposażenie, zawierające na przykład wyłącznie miejsca siedzące pierwszej klasy w liczbie 

188 w 4 wagonach, wyposażone w składane stoliki do konsumpcji potraw, ogrzewanie 

nawiewne, oświetlenie jarzeniowe, instalację nagłośnieniową, sygnalizację przywoławczą 

dla wezwania kelnera, indywidualne oświetlenie i centralne zamykanie drzwi wejściowe, 

maksymalną prędkość konstrukcyjną – 135 km/h. 

EN80 produkowany w latach 1927-1948 w liczbie sztuk 20, został wycofany  

z eksploatacji w 1972 roku. Posiadał 68 miejsc siedzących oraz prędkość konstrukcyjną 

85km/h, jeden wagon, a jego wnętrze było wykonane z drewna i mosiądzu i zawierało 

ogrzewanie elektryczne. 

EN94 produkowane w latach 1968-1972, wycofane z eksploatacji niedawno,  

bo w 2016 roku posiadały 80 miejsc siedzących w 2 wagonach i prędkość konstrukcyjną  
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80 km/h. Wyprodukowano 40 sztuk tego modelu, a ciekawostką jest, że zarówno EN80 jak  

i EN94 były zasilane napięciem 600V prądu stałego, w przeciwieństwie do wcześniej 

wymienionych typów, które zasilano prądem stałym 3000V. Było tak dlatego, że użytkowała  

je Warszawska Kolej Dojazdowa, które w przeszłości była zasilana napięciem właśnie 

600 V DC.  

Typy: EW90, EW91 oraz EW92 były zaś zasilane napięciem 800V prądu 

stałego(oryginalnie z trzeciej szyny), ponieważ ich użytkownikiem była Szybka Kolej Miejsca 

w Trójmieście, a tam w przeszłości występowało takie napięcie. Posiadały one po 2 wagony. 

Odnośnie danych na temat tych trzech EZT można przedstawić następujące informacje: 

EW90 był produkowany w latach 1951-1957,a jego eksploatację zakończono w 1976 roku. 

Wyprodukowano 54 sztuki tego typu, których prędkość konstrukcyjna wynosiła 80 km/h,  

a liczba miejsc siedzących 119; EW91 był produkowany w latach 1957-1961 w liczbie  

20 sztuk, a jego eksploatację zakończono w 1976 roku. Posiadał prędkość konstrukcyjną  

80 km/h oraz 114 miejsc siedzących; EW92 produkowany w latach 1961-1963 w liczbie  

6 sztuk został wycofany z eksploatacji w 1976 roku, jego prędkość konstrukcyjna wynosiła 

80 km/h, a liczba miejsc siedzących 114. 

B. Elektryczne zespoły trakcyjne w obecnej eksploatacji 

Do EZT wciąż używanych można zaliczyć:  

• EN57 

• ACATUS (ED59) 

• EW60 

• EN61 

• EN71 

• ED72 

• ED73 

• ELF (EN62, EN76, EN96) 

• Impuls(EN63, EN78, EN79, EN98) 

• ACATUS PLUS(EN64, EN99) 

• BYDGOSITIA (ED74) 

• FLIRT (EN75, ED160) 

• ACATUS II (EN77) 

• EN81 

• MAZOVIA(EN95) 

• EN97 

Rysunek 2 ED250 - "PENDOLINO" 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Alstom_EMU250#/medi
a/File:20150207_Pendolino_ED250_PKP_Intercity_K
rakow_5031.jpg) 
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• EN100 

• DART (ED161) 

• PENDOLINO (ED250) 

• Typ 19WE 

 

EN57 produkowany w latach 1961-1993 został wyprodukowany w największej liczbie  

aż 1429 sztuk dla użytkowników z Polski. Jego prędkość konstrukcyjna to 120 km/h a liczba 

miejsc siedzących 188 w 3 wagonach. EN57 jest powszechnie znanym typem na terenach 

całej Polski. Do jego udogodnień które może zawierać można zaliczyć: oświetlenie 

świetlówkowe, ogrzewanie elektryczne, półki bagażowe, stojaki na rowery oraz 

dostosowanie do osób niepełnosprawnych np. w postaci wind, standardem stało się także 

wyposażenie w toalety. Przez miłośników kolei i kolejarzy seria EN57 od lat 80. nazywana 

jest kiblem. Pochodzenie tej nazwy nie jest jasne, wskazywany jest tu zarówno zapach  

we wnętrzu pojazdu, jak również szafki wysokiego napięcia, które zamiast w skrzyni pod 

podłogą zamontowano w EN57 w miejscu toalety w środkowym członie. Model EN57 

przechodził kilka modernizacji, podczas których dodawano wiele udogodnień w tym te które 

zostały wymienione powyżej, lecz dodawano także np. system informacyjny dla pasażera 

wraz z nagłośnieniem i monitorami, kamery, klimatyzację czy gniazdka elektryczne oraz 

udogodnienia dostosowane do wymagań danego przewoźnika, w tym malowanie. Zmianie 

uległo też czoło pojazdu. 

ACATUS (ED59) w postaci 1 sztuki został wyprodukowany w 2006 roku,  

ma on maksymalną prędkość konstrukcyjną 160 km/h oraz 161 miejsc siedzących. Posiada 

dostosowania dla niepełnosprawnych oraz wandaloodporne siedzenia. Posiada fotokomórki 

uniemożliwiające przytrzaśnięcie podróżnych. Pojazd wyposażony jest w układ klimatyzacji. 

Ponadto we wnętrzu jednostki zamontowany jest wizyjny i głosowy system informacyjny, 

10 kamer monitoringu oraz czujniki dymu. Posiada 3 człony. 

EW60 wyprodukowany w roku 1990 w postaci 2 sztuk bazował na modelu EW58. 

Posiadał prędkość konstrukcyjną 120 km/h oraz 147 miejsc siedzących w 3 wagonach.  

Po modernizacjach posiada on udogodnienia dla niepełnosprawnych, klimatyzację, 

monitoring oraz stojaki na rowery. 

EN61 (typ 14WE) produkowane w latach 2005-2007 w liczbie 9 sztuk. Posiada  

3 człony, a liczba miejsc siedzących jest dostosowana do przewoźnika i wynosi  

170-185 miejsc siedzących. Jest w nich klimatyzacja, wandaloodporne siedzenia, poręcze  

i słupki stanowiące uchwyty dla pasażerów stojących, półki bagażowe. Okna uchylne  
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są zabezpieczone zamkami przy działającej klimatyzacji. Usunięto wewnętrzne drzwi 

międzyprzedziałowe (zastępując je przezroczystymi, szklanymi wiatrołapami)  

i międzywagonowe (zastępując gumowymi przegubami). W zespołach 14WE znalazły się 

także dwie windy ułatwiające wsiadanie osobom niepełnosprawnym, cztery specjalne 

miejsca do przypięcia wózków, osiem stojaków na rowery oraz wewnętrzny monitoring, 

rejestrujący obraz z 12 kamer. W kabinach maszynisty zainstalowano całkowicie nowe 

pulpity sterownicze i regulowane fotele. Pod koniec 2015 roku jedna z jednostek została 

doposażona w ładowarki USB. Pociąg papieski na pamiątkę Jana Pawła II eksploatowany  

w województwie małopolskim ma nieco inne wnętrze. Wyposażony jest w monitory  

do prezentacji multimedialnych o trasie przejazdu i papieżu Janie Pawle II oraz słuchawki  

do odsłuchu lektora w innych językach. 

Bardzo podobny do modelu EN57 jest model EN71, różnice są w detalach. Model ten 

posiada 264 miejsca siedzące w 4 wagonach i prędkość konstrukcyjną 120 km/h. 

Wyprodukowano go w latach 1976-1984 w liczbie 60 sztuk. 

ED72 produkowany w latach 1993-1997został wyprodukowany w liczbie 21 sztuk. 

Posiada on prędkość konstrukcyjną 110 km/h a po modernizacji nawet 130km/h oraz 

232 miejsca siedzące w 4 wagonach. W każdym z wagonów znajdują się trzy przedziały  

ze środkowym przejściem między siedzeniami dostępne dla podróżnych, rozdzielone 

dwoma przedsionkami – każdy z parą rozsuwanych automatycznie drzwi o napędzie 

pneumatycznym. Skrajne przedziały wagonów rozrządczych są nieco inaczej urządzone  

i mogą służyć za pomieszczenie dla kierownika pociągu, przedziały służbowe, bagażowe,  

do przewozu rowerów, wózków, większych bagaży itp. Ze skrajnych przedziałów drzwi 

prowadzą do kabiny maszynisty. Opis ten odpowiada standardowym modelom i zwykle 

analogicznie układ ten występuje w innych modelach np. EN57. ED72 po modernizacji 

został wyposażony podobnie do modernizacji wykonanych w EN57. 

ED73 został wyprodukowany tylko w postaci jednego egzemplarzu w 1997 roku. 

Posiadał on prędkość konstrukcyjną 120 km/h oraz 235 miejsc siedzących w 4 wagonach  

i był bardzo podobny do ED72. 

ELF (EN62 (3 człony), EN76 (4 człony), EN96 (2 człony)) jest produkowany od 2006 

roku, posiada maksymalną prędkość eksploatacyjną 160km/h. Dotychczas wyprodukowano 

77 sztuk w wersjach dwuczłonowych, trójczłonowych, czteroczłonowych  

i sześcioczłonowych. W ELFIE szczegóły wyposażenia wnętrza też są odpowiednio 

dostosowywane dla zamawiającego, a liczba siedzeń od ilości członów, których może być 

następująca ilość: 2, 3, 4, 6(typ 27WE). 
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Impuls (EN63, EN78, EN79, EN98) jest produkowany od 2011 roku, wyprodukowane 

zostały składy 2-członowe (typ 37WE), 3-członowe (36WE), 4-członowe (31WE),  

5-członowe (45WE) i 6-członowe (35WE). Jego maksymalna prędkość eksploatacyjna  

to 160 km/h, a szczegóły wyposażenia wnętrza są odpowiednio dostosowywane dla 

zamawiającego, a liczba siedzeń od ilości wagonów. 

ACATUS PLUS (EN64, EN99) EN64: Liczba wagonów: 3, Liczba wyprodukowanych 

sztuk: 9, Lata budowy: 2014-2016; EN99: Liczba wagonów: 2, Liczba wyprodukowanych 

sztuk: 4, Lata budowy: 2014-2015. Ich maksymalna prędkość eksploatacyjna wynosi  

140-160 km/h, a liczba miejsc siedzących jest zależna od modelu. Do ich udogodnień można 

zaliczyć: klimatyzację, stojaki na rowery, toalety, gniazdka elektryczne, uchwyty dla 

rowerów, miejsce na większy bagaż, monitoring, 2 miejsca dla wózków, wi-fi. 

BYDGOSITIA (ED74) wyprodukowana w latach 2007-2008 w liczbie 14 sztuk. Jej 

maksymalna prędkość eksploatacyjna to 160km/h. Posiada 202 miejsca siedzące  

w 4 wagonach. Jest wyposażona w toalety oraz dodatkowo w przestrzeń dla podróżnych  

z ograniczoną możliwością poruszania się lub dużym bagażem, a także do osób 

niepełnosprawnych. Wszystkie człony wyposażone są w klimatyzację, wyświetlacze, system 

nagłośnienia oraz monitoring. 

FLIRTY powstają w różnych wersjach o różnej liczbie członów i przeznaczeniu.  

W Polsce eksploatowane są składy czteroczłonowe oznaczone jako ER75 w Kolejach 

Mazowieckich i EN75 w Kolejach Śląskich oraz składy dwuwagonowe w Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej i ośmioczłonowe "dalekobieżne" w PKP Intercity. Maksymalna prędkość 

konstrukcyjna Flirtów wynosi 250 km/h a eksploatacyjna to 160 km/h. W Polsce użytkuje 

się obecnie 54 Flirty, w tym dalekobieżne. Są one wykonane z materiałów odpornych  

na akty wandalizmu i wyposażone np. w: klimatyzację, system informacji pasażerskiej, 

przedział na wózki inwalidzkie, półki, stoliki, wc, w urządzenie do zliczania pasażerów,  

za pomocą którego możliwe jest rejestrowanie liczby wsiadających i wysiadających 

pasażerów, podnośnik dla wózków inwalidzkich, system uniemożliwiający przytrzaśnięcie 

pasażerów w drzwiach, a szyby zaprojektowano na odporność przed przebiciem dla 

prędkości względnej 360 km/h (własnej 160 km/h + 200 km/h pociągu jadącego  

z przeciwnej strony). 

ACATUS II (EN77) produkowany w latach 2010-2011 w liczbie 5 sztuk posiada  

193 miejsca siedzące w 4 wagonach oraz fotel pomocnika maszynisty, dzięki czemu mogą 

przekraczać prędkość 130 km/h w normalnej eksploatacji, do czego wymagana jest 

dwuosobowa obsługa. W przestrzeni pasażerskiej znajdują się dwie toalety w systemie 
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zamkniętym oraz przestrzeń dla podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się,  

z dużym bagażem lub z rowerem, w pobliżu której, przy drzwiach są windy dla 

niepełnosprawnych. 

EN81 produkowany w latach 2005-2007 w liczbie 8 sztuk. Ich maksymalna prędkość 

konstrukcyjna to 130 km/h, a liczba miejsc siedzących 60. Posiadają one jeden wysuwany 

stopień ułatwiający wsiadanie. Drzwi są umiejscowione w pobliżu schodów do wyższych 

poziomów podłóg. W części niskopodłogowej, w środkowej części pojazdu, znajduje się 

toaleta w systemie zamkniętym oraz dwa miejsca na wózki inwalidzkie obok pochylni  

do części średniopodłogowej. Pojazd wyposażony jest w system informacji wizualnej, 

monitoring oraz klimatyzację. EN81 przez producenta jest niepoprawnie nazywany 

elektrycznym zespołem trakcyjnym, którym nie jest, gdyż posiada tylko jeden człon.  

W prasie branżowej nazywany jest również elektrycznym autobusem szynowym czy 

szynobusem elektrycznym, jednakże są to określenia kolokwialne. Według oznaczeń PKP 

jest to samodzielny wagon motorowy na dowolny rodzaj zasilania, czyli w tym wypadku 

elektryczny samodzielny wagon motorowy. 

MAZOVIA (EN95) wyprodukowana w postaci 1 sztuki w 2004 roku, posiada prędkość 

konstrukcyjną 90 km/h oraz 150 miejsc siedzących. Skład żargonowo nazywany jest perłą, 

gruszką bądź lalunią, użytkowany przez WKD. 

EN97 produkowany w latach 20121-2012 w liczbie 14 sztuk posiada  

124 w 6 wagonach miejsca siedzące oraz prędkość konstrukcyjną 80 km/h. Pojazdy  

są wyposażone klimatyzację, system monitoringu i system informacji wizualnej oraz 

dźwiękowej, miejsca dla niepełnosprawnych, stojaki na rowery ale nie mają toalet. W czasie 

testów prototypu WKD umożliwiła pasażerom zgłaszanie uwag dotyczących pociągu,  

z których część została uwzględniona przy budowie kolejnych egzemplarzy. 

EN100 produkowany w latach 2014-2016 w liczbie 6 sztuk posiada 164 miejsca 

siedzące w 6 wagonach oraz maksymalną prędkość konstrukcyjną, wynoszącą 100 km/h. 

Posiada miejsca dla wózków, dla rowerów, klimatyzację z układem okien umożliwiającym 

przewietrzenie pojazdu, monitoring wewnętrzny, system zliczania pasażerów, tablice 

informacyjne LED i LCD oraz biletomaty. Przy miejscach dla wózków dodatkowo 

zainstalowano rampy umożliwiające ich wjazd do pociągu, monitoring zewnętrzny  

z rejestratorem zdarzeń. 

DART (ED161) produkowany w latach 2014-2015 w liczbie 20 sztuk. Posiada  

60 miejsc siedzących w klasie 1 i 294 w klasie drugiej w 8 wagonach, a jego prędkość 

konstrukcyjna wynosi 200 km/h. Przeznaczony jest do ruchu dalekobieżnego. Skład jest 
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dostosowany do podróżowania osób o obniżonej sprawności ruchowej – ma windy, miejsca 

dla wózków i przystosowaną toaletę. W części barowej znajdują się kuchnia i zaplecze 

gastronomiczne oraz stoliki. Obok części barowej znajduje się przedział dla obsługi pociągu, 

w którym znajduje się łóżko i toaleta z prysznicem. We wnętrzu składów wydzielono 

miejsce na rowery, dodatkową przestrzeń na bagaż, w sumie 7 toalet w systemie 

zamkniętym, wyposażonych w przewijaki dla niemowląt. Ponadto zainstalowano 

klimatyzację, gniazdka elektryczne dla podróżnych, monitoring oraz elektroniczny system 

informacji pasażerskiej. Pojazdy są przystosowane do montażu Wi-Fi oraz urządzeń 

wzmacniających sygnał telefonii komórkowej. W składach znajdują się siedzenia, które  

są odchylane oraz wyposażone w rozkładany stolik, siatkę na gazety i podnóżek. 

PENDOLINO (ED250) produkowany w latach 2012-2015 w liczbie 20 sztuk. Jego 

maksymalna prędkość konstrukcyjna wynosi 250km/h a liczba miejsc siedzących to 402  

w 7 wagonach. W Pendolino istnieje przestrzeń barowa oraz tzw. strefa ciszy. Można 

dokonywać także przewozu rowerów oraz korzystać z Wi-Fi. Znajdują się tam także półki 

bagażowe oraz toalety. Jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Typ 19WE produkowany w latach 2008-2010 w liczbie 4 sztuk. Ich maksymalna 

prędkość konstrukcyjna to 160km/h, a liczba miejsc siedzących to 182 w 4 wagonach. 

Znajdują się w nim po dwa stanowiska do mocowania wózków inwalidzkich oraz podnośnik 

ułatwiający wsiadanie osobom na wózkach. Pojazdy wyposażone są w klimatyzację, 

ogrzewanie nawiewne, system informacji pasażerskiej, cztery wieszaki na rowery, system 

zliczania podróżnych, automaty biletowe, monitoring wideo i monitory reklamowe.19WE 

nie posiadają toalet. 

C. Elektryczne zespoły trakcyjne używane w Metrze: 

Do EZT używanych w metrze można zaliczyć: 

• SERIĘ 81; 

• ALSTOM METROPOLIS 98B; 

• SIEMENS INSPIRO. 

SERIA81 produkowana w latach 1989-2009 w liczbie 22 sztuk posiada 256 miejsc 

siedzących w 6 wagonach oraz prędkość konstrukcyjną wynoszącą 90 km/h. W typie 

zastosowano wzdłużny układ siedzeń. Stojący pasażerowie mogą chwycić się 

zamontowanych poręczy pionowych i wzdłużnych. Posiada oświetlenie. Podłoga jest 

pokryta linoleum. Znajdują się miejsca dla niepełnosprawnych. Modele te znacznie 

modernizowano.  
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ALSTOM METROPOLIS 98B produkowany w latach 200-2005 w liczbie 18 sztuk 

posiada maksymalną prędkość konstrukcyjną 90 km/h oraz 264 miejsca siedzące  

w 6 wagonach. Wyposażenie wnętrza zmontowano bez użycia śrub. Wnętrze wagonów jest 

odporne na ogień, porysowania, graffiti i detergenty. W wagonach zastosowano wzdłużny 

układ siedzeń. Są one przymocowane bezpośrednio do ścian. W miejscach dla osób 

niepełnosprawnych i wózków dziecięcych zamontowano siedzenia odchylne. W pociągach 

zastosowano system łączności pasażer-maszynista umożliwiający głosową komunikację 

podróżnego z prowadzącym pociąg. Po naciśnięciu przycisku urządzenia zamontowanego 

przy drzwiach wejściowych do przedziału pasażer może porozumieć się z maszynistą. 

Wentylację przedziału pasażerskiego zapewniają dwa zespoły wentylacyjne zamontowane 

na dachu każdego wagonu. 

SIEMENS INSPIRO produkowany w latach 2012-2014 w liczbie 35 sztuk posiada 232 

miejsca siedzące oraz prędkość konstrukcyjną wynoszącą 90 km/h. Mogą posiadać  

od 3 do 8 wagonów w różnej konfiguracji. Standardowy pojazd posiada 6 wagonów  

w układzie. Są dostosowane do osób niepełnosprawnych, posiadają monitoring i system 

informacji pasażerskiej. System wentylacji przedziału składa się z dwóch modułów 

wentylacyjnych, które umieszczono na dachu na obu krańcach każdego wagonu. Napięcie 

stosowane w metrze w Polsce to 750 V prądu stałego. 

3. PODSUMOWANIE: 

Porównując poszczególne EZT z pewnością można stwierdzić, że zmieniały się one  

w przeszłości może nie w powalającym tempie, ale w obecnych czasach zmiany postępują 

bardzo szybko. Obecnie rzadko wykonuje się Elektryczne zespoły trakcyjne, z których każdy 

wygląda tak samo. Teraz każdy przewoźnik ma możliwość dostosowania typu do swoich 

wymagać i potrzeb, na czym korzystają głównie pasażerowie. Porównując pierwszy EZT 

używany w Polsce z tymi, wyprodukowanymi stosunkowo niedawno na pewno można 

powiedzieć że przeskok jest ogromny. Przykładem może być na przykład kształt pociągów. 

Kiedyś nie przywiązywano do niego wagi. Dziś buduje się pociągi o kształcie 

aerodynamicznym, aby podróż była jak najbardziej ergonomiczna i cicha. Kolejny przykład 

to wygląd i udogodnienia dla maszynisty, które w dzisiejszych czasach są znacznie większe 

niż w przeszłości. Dla podróżujących ważne są aspekty udogodnień, wygody i wyglądu,  

na co ogromną uwagę powinni zwracać producenci. Sama podróż powinna co najmniej nie 

być dla pasażera uciążliwa i męcząca. Chęć dotarcia z punktu „A” do punktu „B” powinna być 

dla podróżujących czymś przyjemnym także dlatego, że mogą podróżować danym modelem 

EZT a nie innym, wyprodukowanym nie dawno, czyli nowym, a nie produkowanym 
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kilkadziesiąt lat temu. Są to priorytety, aby kolej mogła funkcjonować dobrze i uzyskiwać 

odpowiednie zyski. Jeżeli podróż będzie dla nas tylko czymś trudnym, to ludzie będą woleli 

używać innych środków transportu a niżeli pociągów. Dlatego trzeba dążyć do tego, aby 

ludzie chcieli wybierać pociąg jako środek transportu a nie inne rodzaje lokomocji. Duży 

wpływ ma tutaj opinia ludzi, tak jak w przypadku modelu EN97 użytkowanego przez 

Warszawską Kolej Dojazdową na temat którego podróżujący mogli się wypowiedzieć  

i zgłaszać uwagi dotyczące pociągu, z których większość wprowadzano w życie. Porównując 

każdy rodzaj EZT, każdy może dokonać oceny, który typ według niego jest najlepszy  

i najbardziej atrakcyjny pod różnymi kątami oraz w którym można spędzać podróż  

w warunkach komfortowych i przyjemnych. Pasażerowie jednak często zapominają  

o aspektach bezpieczeństwa, gdyż liczą się głównie dla nich udogodnienia. Pociągi mogą być 

wyposażone w następujące systemy bezpieczeństwa(przykład Pendolino): 

• ETCS – system sterowania ruchem kolejowym, kompatybilny pomiędzy różnymi 

krajami Europy,  

• SHP – Samoczynne hamowanie pociągu-system stosowany w Polsce, 

• LZB/PZB – systemy stosowane w Niemczech i Austrii 

ETCS – European Train Control System - Europejski system ma zapewnić możliwość 

swobodnego poruszania się pociągów w sieciach kolejowych poszczególnych państw 

(właścicieli infrastruktury) bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany 

lokomotyw lub maszynistów. 

SHP – Samoczynne hamowanie pociągu, polega na przeniesieniu informacji z toru  

do kabiny maszynisty, które następuje w wyniku sprzężenia obwodów magnetycznych 

czujnika na pojeździe oraz rezonatora torowego, które dostrojone są do tej samej 

częstotliwości (1000 Hz). 

W wyniku sprzężenia powstaje impuls, odczytywany i zamieniany przez urządzenie 

SHP na sygnał świetlny, (a po 2 sekundach dźwiękowy), który maszynista musi skasować 

przyciskiem czujności. Jeżeli tego nie zrobi, po ok. 4 sekundach od zadziałania sygnału 

świetlnego zacznie się odzywać głośny dźwięk w kabinie maszynisty. Jeżeli maszynista nie 

naciśnie przycisku to urządzenie SHP samoczynnie wdroży nagłe hamowanie. Maszynista 

będzie mógł ruszyć dopiero po całkowitym zatrzymaniu pociągu. 

Linienzugbeeinflussung, linienförmige Zugbeeinflussung (LZB) – system 

automatycznego sterowania pociągiem instalowany w Niemczech na liniach kolejowych o 

prędkości większej niż 160 km/h. 
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LZB nadzoruje: 

 prędkość na danej linii; 

 maksymalną prędkość pociągu; 

 punkt zatrzymania; 

 kierunek jazdy; 

 funkcje dodatkowe, np. opuszczanie pantografu. 

W przypadku naruszenia warunków nadzoru ruchu uruchamiane jest nagłe 

hamowanie. W przypadku przekroczenia prędkości hamowanie nagłe może zostać 

zwolnione, gdy prędkość mieści się w dopuszczalnych granicach. 

Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) – system automatycznej kontroli pociągu. Jego 

przytorowe oraz pokładowe obwody magnetyczne przesyłają 1 z 3 informacji do pociągu. 

System ten nie jest bezpieczny w razie awarii, ale w wystarczającym stopniu nadzoruje 

pracę maszynisty. Funkcjonuje on całkowicie w tle, co oznacza, że nie daje on maszyniście 

żadnych informacji o wskazaniach sygnałów, informuje tylko o tym, że pociąg jest 

nadzorowany. 

PZB nadzoruje: 

 500 Hz: bezpośredni nadzór prędkości oraz nadzór krzywej hamowania; 

 1000 Hz: potwierdzanie wskazania sygnału o ograniczeniach; 

 2000 Hz: natychmiastowe zatrzymanie. 

W przypadku naruszenia warunków nadzoru uruchamiane jest nagłe hamowanie. 

Nie należy jednak systemów bezpieczeństwa na bocznym torze i pomijać ich, lecz 

przywiązywać do nich dużą wagę, gdyż bez odpowiednich systemów bezpieczeństwa nie 

będzie możliwa żadna podróż. Zakupów każdego EZT powinien być dokładnie przemyślany  

i przeanalizowany zarówno pod kątem technicznym, ekonomicznym jak i pod kątem 

wygody. Wszystkie EZT mają swoje wady i zalety. Typy starsze może i nie są zbyt dobrze 

wyposażone, lecz służą nam od wielu lat. Nowe zaś są świetnie wyposażone, dostosowane 

do wszystkich pasażerów oraz udoskonalone pod kątem technicznym, gdyż idą z dobą 

postępu używając coraz nowszych i lepszych materiałów. Analizując wszystkie EZT można 

więc stwierdzić, że nie ma pojazdów doskonałych. Są starsze, nowsze, mniej awaryjne czy 

bardziej awaryjne. Lecz im pojazd starszy tym mniej atrakcyjny dla pasażera. Dlatego 

nowsze EZT na pewno cieszą się większą popularnością od modeli starszych. 
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 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pesa_Bydgostia 



 

 

 

Str. 358 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Stadler_FLIRT 
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 https://pl.wikipedia.org/wiki/Newag_19WE 
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 https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_System_Sterowania_Pociągiem 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Samoczynne_hamowanie_pociągu 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Linienzugbeeinflussung 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Punktförmige_Zugbeeinflussung 
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SYSTEM KOLEI MIEJSKIEJ OPARTY NA INFRASTRUKTURZE  

POPRZEMYSŁOWEJ MIASTA JAWORZNA 

Jurand Nowak 

Politechnika Śląska, Wydział Transportu 

Student kierunku Transport Kolejowy 

WSTĘP 

Projekt koncepcyjny dotyczy powstania w Jaworznie linii kolejowej, obsługiwanej 

przez szynobusy, wykorzystującej w znacznej mierze, istniejącą infrastrukturę kolejową. 

Zaprojektowana linia łączyłaby się z drogą kolejową E30 na wysokości Centrum 

Handlowego Fashion House w Sosnowieckiej dzielnicy Jęzor. 

U schyłku XIX wieku w Szczakowej czyli ówcześnie samodzielnym mieście 

przeprowadzono Cesarsko-Królewską Uprzywilejowaną Kolej Północną Cesarza 

Ferdynanda, będąca bodźcem do rozwoju dla okolicznych miejscowości. Ze względu  

na charakterystyczną topografie (Pagóry Jaworznickie) linia kolejowa omija dzisiejsze 

śródmieście miasta. W 1900 roku powstała również stacja w Jaworznie, gdzie do lat 

osiemdziesiątych XX wieku kursowały jeszcze pociągi osobowe. Innym czynnikiem 

zwiększającym znaczenie kolei w Jaworznie było powstanie licznych zakładów 

przemysłowych takich jak kopalnie i elektrownie. Obecnie spadło znaczenie kolei w mieście 

ze względu za likwidacje stacji Jaworzno i linii biegnącej ze Szczakowej przez centrum  

do Chrzanowa. Nasypem gdzie przebiegała ta linia kolejowa, dziś biegnie droga krajowa 79. 

Obecnie - również w granicach miasta - trwają prace na linii E30, które mają spowodować 

zmniejszenie czasu przejazdu z Katowic do Krakowa z niespełna dwóch godzin do 45 minut. 

W Jaworznie, dzięki jedynej linii kolejowej dopuszczonej do ruchu pasażerskiego (E30) 

można odjechać jedynie z dwóch stacji: Jaworzno-Szczakowa oraz Jaworzno-Ciężkowice. [1] 
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GENEZA POMYSŁU 

Pomysł połączenia Śródmieścia Jaworzna linią kolejową do Katowic zrodził się  

z potrzeby łatwego i wygodnego transportu między tymi miastami. Skorzystanie ze stacji 

Jaworzno Szczakowa położonej w północnej części miasta oznacza dla mieszkańców takich 

dzielnic jak Jeleń, Byczyna czy Bory kilkunasto-minutową podróż samochodem lub 

niespełna godzinną podróż autobusem na dworzec. Obecnie stacja w Szczakowej  

ma znaczenie pasażerskie jedynie dla osób mieszkających w okolicy dworca. Dla 

mieszkańców dzielnic oddalonych od stacji jedynym rozwiązaniem jest wybór komunikacji 

autobusowej lub co obecnie najczęściej jest praktykowane - prywatna komunikacja 

samochodowa. 

Powszechnym zjawiskiem, które zaobserwować można również w Jaworznie jest 

migracja wewnętrzna związana z pracą zarobkową lub nauką. Wielu mieszkańców Jaworzna 

pracuje lub studiuje w Katowicach, albo w miastach ościennych. Poniższy diagram 

prezentuje odsetek mieszkańców miasta, pracujących poza jego granicami. Miastami,  

do których najczęściej wyjeżdżają jaworznianie są Katowice, Mysłowice i Sosnowiec,  

co stanowi około 60% ogółu migracji wewnętrznej związanej z pracą. [2] 

 

Diagram 1 Odsetek mieszkańców Jaworzna pracujących poza granicami miasta (źródło: GUS [2]) 

Obraz 2 Mapa Jaworzna uwzględniająca czynne  
i nieczynne linie kolejowe(źródło: bazakolejowe.pl [1]) 

Obraz 1 Granice miasta Jaworzna  
(źródło: googlemaps.com [6]) 
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Jaworzno to powiat położony w Województwie Śląskim. Jest to blisko stutysięczne 

miasto, o jednej z największych powierzchni w województwie. Jaworzno leży we wschodniej 

części drugiego co do wielkości skupiska mieszkańców Polski - konurbacji katowickiej.  

W graniach miasta przebiegają drogi o dużym znaczeniu – wśród nich: DK79, S1 czy A4. 

Takie położenie miasta pozwala mieszkańcom na prosty dojazd samochodem, zarówno  

do Katowic jak i do Krakowa. Ponadto miasto od wielu lat realizuje zrównoważoną strategie 

transportową polegającą na zwiększeniu znaczenia komunikacji miejskiej. Przykładem 

pozytywnych działań w zakresie transportu publicznego jest zakup przez PKM Jaworzno 

nowoczesnych autobusów elektrycznych, których flota stanowić ma już w 2017 roku 30% 

wszystkich autobusów przewoźnika. Mimo działań prowadzonych przez gminę, 

nieuniknione jest zwiększenie ilości użytkowników dróg, co wynika ze wzrostu ilości 

samochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ilość osób podróżujących samochodem 

zmniejsza przepustowość co prowadzi do korków a co za tym idzie do zwiększenia czasu 

przejazdów. Jedyną szansa, która pozwala uniknąć paraliżu komunikacyjnego jest kolej.  

W Jaworznie planowano budowę sieci tramwajowej, której projekt zakładał budowę dwóch 

linii o długości całkowitej 13 km. Pierwsza z nich połączyć miała Osiedla Skałka z dzielnicą 

Dąbrowa Narodowa, a druga Śródmieście ze Szczakową przez Niedzieliska. Sieć ta miała być 

zintegrowana z komunikacją autobusową, a tramwaje miały być zasilane z elektrowni 

fotowoltaicznej, dzięki czemu miano uzyskać niższe koszty eksploatacji, co pozwoliłoby  

na wprowadzenie darmowych przejazdów tym środkiem komunikacji. Inwestycja ta miała 

kosztować 290 mln złotych i być dofinansowana z funduszy unijnych, jednak z powodu 

wysokich kosztów finansowych miasto tymczasowo zawiesiło projekt. [3][4] 

KONCEPCJA KOLEI MIEJSKIEJ DLA JAWORZNA 

Pomysł stworzenia w Jaworznie systemu kolei miejskiej łączącej miasto z linią E30 

wymagał dokonania czterech założeń: 

− system ma za zadanie łączyć następujące dzielnice Jaworzna: Dąbrowe Narodową, 

Osiedle Stałe, Niedzieliska, Podłęże, Rejon Elektrowni, Jeleń, Rejon Kopalni Sobieski 

oraz Bory, czyli dzielnice oddalone od Dworca w Szczakowej; 

− budowa miejskiej kolejki jest etapowa a najważniejsze odcinki powstają  

w odpowiedniej kolejności co oznacza, że można zrezygnować z kolejnych etapów 

projektu; 

− koncepcja w znacznej mierze bazuje na istniejącej infrastrukturze kolejowej, z której 

obecnie korzystają największe przedsiębiorstwa w mieście: elektrownie, kopalnie, 

zakłady chemiczne. 
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− system może być rozbudowany w kierunku linii 138 (Oświęcim - Katowice) oraz  

w kierunku Śródmieścia miasta jako kontynuacja projektu kolei miejskiej. 

Koncepcja zakłada budowę dwóch odcinków, przebiegających w dwóch wariantach: 

− odcinek I Sosnowiec Jęzor - Jaworzno Podłęże (wariant Osiedle Stałe i wariant 

Dąbrowa Narodowa) 

− odcinek II Jaworzno Podłęże - Jaworzno Bory (wariant Jeleń i wariant skrócony) 

Odcinek pierwszy (wariant Osiedle Stałe) zaczyna się rozjazdem przy Fashion House  

i przebiega w miejscu gdzie niegdyś biegła linia kolejowa. Następnie przecina ulicę Wojska 

Polskiego przed skrzyżowaniem z Drogą krajową nr 79 i biegnie dalej wzdłuż tej drogi łącząc 

się z istniejącymi torami nieopodal basenu na Osiedlu Stałym. Dalszy przebieg trasy 

pokrywa się z linią używaną przez elektrownie. Odcinek pierwszy kończy się na Podłężu  

w rejonie ulicy Wilczej. W tym wariancie przewidziane są cztery przystanki: Sosnowiec 

Centrum Handlowe, Osiedle Stałe, Niedzieliska, Podłęże. 

Odcinek pierwszy (wariant Dąbrowa Narodowa) zaczyna się rozjazdem przy Fashion 

House i przebiega w miejscu byłej linii kolejowej, następnie odbija przed mostem kolejowym 

nad DK79 przebiegając przez niego. Dalej wiedzie dawną linia kolejową przez rejon 

Dąbrowy Narodowej. Przecina DK79 w miejscu gdzie kiedyś znajdował się przejazd. Przy 

basenie łączy się z linią używaną przez elektrownie. Odcinek pierwszy kończy się  

na Podłężu w rejonie ulicy Wilczej. Wariant ten przewiduje budowę sześciu przystanków: 

Sosnowiec Centrum Handlowe, Strefa Przemysłowa, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Stałe, 

Niedzieliska, Podłęże. 

Odcinek drugi (wariant Jeleń) zaczyna się na Podłężu i biegnie czynną (używaną przez 

elektrownie) linią kolejową, następnie odbija przy Centrum Kształcenia Zawodowego  

w kierunku Zalewu Łęg. Dalej trasa wiedzie istniejącymi torami aż do zakładów 

chemicznych Azot. Następnie przebiega przez teren kopalni Sobieski i kończy się w dzielnicy 

Bory. Wariant zakłada wybudowanie czterech przystanków: Elektrownia, Jeleń, Kopalnia 

Sobieski, Bory. 

Odcinek drugi (wariant skrócony) nie wiedzie przez Jeleń tylko przez las nieopodal 

osiedla Pszczelnik. Trasa ta zaczyna się na Podłężu. W rejonie ulicy Martyniaków znajduje 

się przejazd w poziomie jezdni przez ulicę Promienną. Dalej linia wiedzie lasem i łączy się  

z odcinkiem drugim przy zakładach chemicznych Azot. Wariant skrócony nie zakłada 

budowy stacji pośrednich między Podłężem a stacją Kopalnia Sobieski, a więc liczba stacji  

na tym odcinku to dwa. 



 

 

Str. 363 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

Koncepcją uzupełniającą system kolei miejskiej jest stworzenie odnogi linii miejskiej 

do Imielina. Niezwykle istotne jest tworzenie możliwości objazdów w razie remontów lub 

wypadków kolejowych. Łącznik mający swój początek przed stacją Jeleń pozwoliłby  

na połączenie z Imielinem, co umożliwiłoby w razie zamknięcia linii E30, na przeniesienie 

ruchu. Odnoga pozwoliłaby również na dogodny transport mieszkańców Mysłowic  

i Jaworzna, zarówno do Katowic jak i do Oświęcimia. Tak jak wszystkie wyżej wymienione 

propozycje, ta również oparta jest na poprzemysłowej infrastrukturze kolejowej. 

Najważniejszym czynnikiem determinującym przebieg miejskiej linii kolejowej jest 

gęstość zaludnienia. Dzięki tej mierze można wywnioskować ilu mieszkańców będzie 

korzystać z poszczególnych stacji kolejki miejskiej. Wybór konkretnych wariantów zależy 

właśnie od tego wskaźnika. W związku z tym opracowano rozwiązanie optymalne, które 

pozwoli na jak największy udział mieszkańców w transporcie szynowym. Przebieg 

najlepszego rozwiązania przewiduje budowę dziesięciu stacji: Sosnowiec Centrum 

Handlowe, Strefa Przemysłowa, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Stałe, Niedzieliska, Podłęże, 

Elektrownia, Jeleń, Kopalnia Sobieski oraz Bory. Poniższa mapa prezentuje przebieg linii 

optymalnej. [5] 

 

Obraz 3. Mapa przedstawiająca wariant optymalny dla systemu kolei miejskiej w Jaworznie (źródło: googlemaps.com [6]) 

Należy wskazać także na inne czynniki stanowiące o potencjale miejskiej kolejki -  

są to m.in. możliwość przesiadki z/do komunikacji miejskiej a także z/do samochodu (system 
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park&ride). Dla rozwiązania przestawionego na powyższej mapie na dzień dzisiejszy  

w okolicy aż w 9/10 zaproponowanych lokalizacji stacji znajduje się przystanek  

PKM Jaworzno lub KZK GOP. Bardzo dobre skomunikowanie z siecią autobusów pozwoli 

mieszkańcom na bardzo szybki dojazd do najbliższej stacji. Przykładem może być 

porównanie obecnego czasu dojazdu na dworzec w Szczakowej z czasem dojazdu  

do najbliższej stacji kolejki. Aby z osiedla Stara Huta (okolica Borów) dostać się na główny 

miejski dworzec potrzeba na to: samochodem - 15 minut, autobusem - 43 minut. Natomiast 

dla projektowanej stacji Bory powyższe czasy skrócą się do 3 i 8 minut. Poza gęstością 

zaludnienia i możliwością przesiadki na zainteresowanie przejazdem miejską kolejką wpływ 

ma sąsiedztwo instytucji publicznych takich jak szkoły, urzędy lub placówki zdrowia oraz 

przedsiębiorstwa - w przypadku Jaworzna - elektrownia, kopalnia, zakłady chemiczne oraz 

liczne sklepy. Koncepcja trasy optymalnej pozwala na dostanie się do wielu placówek 

publicznych, wśród których znaleźć można 7 szkół podstawowych, 3 licea, 2 placówki 

zdrowia a także urząd skarbowy.[7] 

W celu jak najlepszego funkcjonowania systemu kolejki miejskiej należy zadbać  

o parametry infrastruktury oraz o ilość pojazdów szynowych obsługujących trasę. 

Koncepcja zakłada, że na miejskiej linii prędkość handlowa wyniesie około 70 km/h, pozwoli 

to na konkurowanie z transportem samochodowym. Aby utrzymać takt 20-minutowy 

(optymalne 3 kursy na godzinę) na trasę należy skierować 4 szynobusy. 

Jedną z wartości dodanych związanych z powstaniem linii kolejowej biegnącej przez 

południowe dzielnice Jaworzna jest skrócenie czasu przejazdu. 

Tabela 1. Długość trasy i szacowany czas przejazdu 

 

Z powyższej tabeli wynika, że z najdalszej stacji (Bory) do granic miasta (Sosnowiec 

Centrum Handlowe) podróż będzie trwała jedynie 23 minuty. Oznacza to, że z Borów  
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do Katowic podróż zajmie niecałe 40 minut. Obecnie czas przejazdu samochodem na tej 

samej trasie jest porównywalny.[6] 

System jaworznickiej kolei miejskiej działać będę tylko wówczas, gdy uda się połączyć 

go z systemem działającym w regionie. Od 14 grudnia 2008 roku działa na terenie 

województwa śląskiego Szybka Kolej Regionalna łącząca Sosnowiec przez Katowice  

z Tychami. Operatorem tego systemu są Koleje Śląskie. Połączenie systemu kolejki miejskiej 

przebiegałoby poprzez linie E30 na odcinku Sosnowiec Centrum Handlowe przez 

Mysłowice do stacji Katowice Szopienice Południowe, gdyż właśnie ta stacja należy  

do systemu SKR i znajduje się najbliżej Jaworzna. [8] 

Kolejną kwestią jest wybór operatora na linii do Jaworzna. Istnieją co najmniej dwie 

możliwości wyboru operatora linii miejskiej kolejki. Pierwsza z nich to obsługa przez firmę, 

która obecnie prowadzi przejazdy na liniach SKR czyli Koleje Śląskie. Druga możliwość 

oznacza stworzenie miejskiej spółki lub powierzenie eksploatacji istniejącemu 

przedsiębiorstwu na przykład PKM Jaworzno. Liczne sukcesy, które święci ten przewoźnik  

i zalety, którymi dysponuje w pełni pozwoliłyby na zarządzanie przejazdami na tej części 

systemu Szybkiej Kolei Regionalnej. 

Ważnym aspektem każdej inwestycji jest sposób finansowania. Oczywiście tak drogi  

i wymagający projekt wymaga wsparcia ze strony funduszy unijnych, ze środków krajowych 

oraz z budżetu miasta. Ponadto istnieje, możliwość finansowania części tej inwestycji dzięki 

tzw. partnerstwu publiczno-prywatnemu. Jest to współpraca pomiędzy jednostkami 

administracji publicznej a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Poprzez 

partnerstwo realizuje się w Polsce choćby projekt kolei dużych prędkości. Jaworzno jest 

siedzibą wielu firm, które mogłyby zyskać na partnerstwie publiczno-prywatnym. Wśród 

tych przedsiębiorstw można wymienić: Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Zakłady 

Chemiczne Organika Azot, Bricoman, Jysk, Majster, Black Red White, Biedronka, Carrefour, 

oraz kompleks Via Sport. 

Niewątpliwą zaletą tego projektu jest istniejąca infrastruktura kolejowa. Na około 

80% projektowanej trasy poprowadzony jest co najmniej jeden tor. Oprócz tego wzdłuż 

projektowanej linii wybudowane zostały w przeszłości obiekty inżynieryjne takie jak 

wiadukt nad DK79, który w zamyśle służyć miał transportowi surowców z jaworznickich 

kopalń. Ponadto wszystkie przejazdy w poziomie jezdni za wyjątkiem jednego 

zlikwidowanego istnieją i są używane przy przewozie węgla. Oczywiście konieczne jest 

przystosowanie linii do prędkości, z jaką będzie kursować kolejka czyli do prędkości około 

70km/h. Oprócz wielu zalet projekt ma także wady dotyczące samej koncepcji jak  
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i uwarunkowań budowlanych i urzędowych, wśród nich wyszczególnić należy: 

niewystarczający dostęp dla mieszkańców, brak środków na inwestycje, zanieczyszczenie 

hałasem, opór społeczny, kłopoty z powodu nieuregulowana własność gruntów, utrudnienia 

w ruchu dla kierowców, oraz coś co może już na początku pokrzyżować plany - brak zgody 

przedsiębiorstw będących właścicielami infrastruktury. 

TRAMWAJ A KOLEJ MIEJSKA 

Miasto planowało budowę tramwaju, jednak póki co nie dysponuje odpowiednimi 

środkami do zrealizowania tej inwestycji. Warto zastanowić się, czy nie lepiej ulokować 

fundusze w budowę kolejki miejskiej. Projekt tramwaju również istotnie ograniczyłby 

zjawisko kongestii ale jego koszty z pewnością przewyższyłyby koszty kolejki, która w 80% 

przebiegałaby w miejscach, gdzie obecnie istnieją tory. Inną przewagą kolejki miejskiej nad 

tramwajem jest integracja w tkankę miejską. Projekt JKM nie wymaga żadnego wyburzenia 

lub gruntownej przebudowy układów drogowych - projekt tramwaju tak. Według 

zwieszonego projektu linia tramwajowa kończyłaby się na osiedlu Łubowiec i poprzez 

łącznice można byłoby przesiąść się do pociągu. Jaworznicka kolej miejska pozwoli 

natomiast na bezpośredni dojazd do Katowic. [4] 

PODSUMOWANIE 

Pomysł jaworznickiej kolei miejskiej to z pewnością 

projekt realny i przyszłościowy. W obliczu coraz większego 

ruchu samochodowego jedyną alternatywą staje się transport 

szynowy. 

System Jaworznickiej Kolei miejskiej umożliwi 

przesiadkę z autobusu PKM lub z samochodu pozostawionego 

na parkingu park&ride do nowoczesnego i szybkiego pociągu do Katowic. Jednakże aby 

system kolei spełniał swoją rolę musi być przemyślany oraz zgodny z zasadą projektowania 

uniwersalnego. Dzięki temu projektowi Jaworzno ma szanse przyciągnąć wielu inwestorów 

oraz ułatwić komunikacje zachodnich i południowych dzielnic z miastami Województwa 

Śląskiego. Powstanie zintegrowanego system łączącego nowe stacje kolejowe wraz  

z istniejącymi dworcami w Szczakowej i Ciężkowicach, pozwoli na skomunikowanie całego 

miasta z regionem za pomocą transportu szynowego. 
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Rysunek 3 Projekt logo JKM 
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ZASTOSOWANIE METOD ANALIZY RYZYKA W KONTEKŚCIE  

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 402/2013. 

Tomasz Biernacki 

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej 

Cztery lata temu zostało przyjęte Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Unii 

Europejskiej nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie 

wyceny i oceny ryzyka. Rozporządzenie to stosuje się równo od dwóch lat. Zmiana 

wprowadziła zainteresowanie różnymi metodami oceny ryzyka. Jednak proces zarządzania 

ryzykiem nie jest prostolinijny i ma charakter wieloetapowy. Istnieje wiele różnych metod 

analizy ryzyka, które różnią od siebie się w sposób znaczący. Natomiast każda z metod 

prowadzi do zaakceptowania ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami.  

W niniejszym artykule przedstawiono metody analizy ryzyka spośród ogólnodostępnych 

oraz porównano je ze sobą pod względem możliwości użycia.  

Słowa kluczowe: Analiza ryzyka, Rozporządzenie 402, FMEA, HAZOP ryzyko 

akceptowalne. 

WSTĘP 

Od ostatnich lat polska kolej stoi przed wielkimi wyzwaniami, które są spowodowane 

dynamicznym rozwojem. Rozwój kolei jest zauważalny na każdym kroku. Widoczne  

są pozytywne zmiany dworców kolejowych, które stają się nowocześniejsze a także 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zdecydowanie podniósł się komfort podróży, 

spowodowany nowo wprowadzonym taborem oraz nową infrastrukturą, dostosowaną  

do coraz wyższych prędkości. Odmieniona polska kolej zaczyna być doceniana przez 

podróżnych, którzy powracają do niej. Wraz ze wzrostem ilości przewozów, przewoźników 

kolejowych, którzy funkcjonują niezależnie od zarządcy infrastruktury oraz wykorzystanych 

coraz to nowszych technologii, należy usystematyzować aspekty związane z prowadzeniem 

ruchu. Kolejnym, bardzo ważnym ujęciem, jest system bezpieczeństwa, który wymusza 

zastanowienie się nad analizą ryzyka wspólnego i obowiązkowym informowaniem  

o zagrożeniach pomiędzy samodzielnymi podmiotami branży kolejowej. 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 402/2013 

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Wspólnota Europejska wprowadziła 

Dyrektywę 2004/49/WE, którą zaczęto stosować w 2006 roku. Było to pierwsze zwrócenie 

uwagi na klasyfikowane podejście do zarządzania bezpieczeństwem. Początkowo branża 
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kolejowa podchodziła sceptycznie do używania procedur, które nie zawsze były trafnie 

sformułowane oraz tworzyły niepotrzebną biurokrację. Po redukcji biurokracji oraz 

zdobyciu potrzebnej wiedzy i doświadczenia w analizie ryzyka gałęzi transportu jaką jest 

kolej, zaczęto powszechnie stosować różne metody analizy ryzyka. Pozostałe obszary 

transportu stosują metody analizy ryzyka już od wielu lat, dzięki czemu bezpieczeństwo 

systematycznie wzrasta. 

Dyrektywa 2004/49/WE ustanawia podstawowe wymagania dotyczące analizy 

ryzyka. Dalszym europejskim dokumentem, który zaktualizował wcześniejszą dyrektywę 

jest Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 352/2009, które określa zasady zarządzania ryzykiem 

w sektorze kolei. Rozporządzenie z 2009 roku zostało uchylone i zastąpione 

Rozporządzeniem wykonawczym komisji Unii Europejskiej Nr 402/2013, które weszło  

w życie 21.05.2015 r., czyli równo dwa lata temu. Jest potocznie nazywane CSM RA  

(ang. Common safety method - risk assessment) wnoszącym zmiany w zakresie jednostek 

oceniających bezpieczeństwo. Po początkowych problemach z interpretacją dwuletniego 

okresu przejściowego zmiany zaczęto powszechnie stosować. Ważną uwagą dotycząca 

zarządzania bezpieczeństwem tego rozporządzenia jest przeprowadzenie badań analizy 

ryzyka nie sugerując, którą metodą powinna ta analiza zostać przeprowadzona. Wymagania 

prawne scalone z systemami SMS (ang. Safety Management System) i MMS  

(ang. Maintenance Management System) również nakazują przeprowadzanie analizy ryzyka. 

Po zmianach, która zostały opisane powyżej, analiza ryzyka jest ważnym elementem 

systemu zarządzania bezpieczeństwem. Zastosowanie właściwej metody, odpowiedniego 

podejścia i trafnie dobranej grupy eksperckiej znacząco podnosi efektywność działań  

i skuteczność środków udzielonych w celu zwiększenia bezpieczeństwa na kolei. Istnieje 

wiele metod analizy ryzyka, które są tworzone na potrzeby rożnych gałęzi przemysłu oraz 

innych środków transportu sklasyfikowanych w obliczu norm i dyrektyw. Szczególne 

wykorzystywanie metod analizy ryzyka przydaje się przy wielokapitałowych projektach 

oraz przy inwestycjach, które mogą mieć katastrofalne skutki dla ludzkości w momencie 

awarii. Przykładem wprowadzenia zaawansowanego systemu zarządzania 

bezpieczeństwem są inwestycje budowy elektrowni jądrowych, ponieważ skala rażenia  

w momencie niekontrolowanego rozczepienia się atomów może być ogromna.  

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) nr 402/2013 wprowadza wspólne 

podejście do określania i uściślania zgodności z poziomami bezpieczeństwa wszystkich 

krajów członkowskich. Brak takiego zarządzenia zmniejsza interoperacyjność systemu kolei 

w Europie. W tym celu należy ułatwić państwom członkowskim, poprzez standaryzację 
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identyfikacji ryzyka, zarządzania nim oraz metody determinowania analogii systemu 

kolejowego na terenie Unii Europejskiej z wymogami bezpieczeństwa. Szczególną zmianą, 

względem wcześniejszych dyrektyw, jest ocena projektu pod względem bezpieczeństwa 

przez niezależną jednostkę, która odpowiada za prawidłowość użycia procesu zarządzania 

ryzykiem. 

Jednostka oceniająca ma spełniać wszystkie wymagania normy ISO/IEC 17020:2012 

oraz posiadać akredytację wydaną przez krajową jednostkę akredytującą. Wykonując prace 

kontrolne, które są określone w powyższej normie jednostka oceniająca ma kierować się 

obiektywnym i fachowym oceną. Aby dokonać odpowiedniej oceny, jednostka oceniająca 

powinna spełniać kryteria dotyczące kompetencji, które są ujęte w normie oraz: 

− doświadczenie i wiedza w zarządzaniu ryzykiem jakimi są standardowe techniki 

analizy bezpieczeństwa użyte w odpowiednich normach; 

− wiedza o elementach systemu kolejowego, które są rozpatrywane w identyfikacji 

zagrożeń; 

− kompetencje w zakresie odpowiedniego posługiwania się systemami zarządzania 

bezpieczeństwem i jakością lub w dziedzinie audytu systemów zarządzania. 

Raport jednostki oceniającej zawiera minimum wymienione dokumenty:  

− wyznaczenia jednostki oceniającej; 

− ustalenie niezależnej oceny; 

− oszacowanie zakresu obiektywnej oceny wraz z jej ograniczeniami; 

− wyniki obiektywnej oceny a szczególnie: 

− dokładne informacje dotyczące pracy w zakresie obiektywnej oceny mającej  

na celu kontrolę jednoznaczności z przepisami rozporządzenia nr 402/2013; 

− wszystkie wykryte niezgodności z przepisami rozporządzenia nr 402/2013 wraz  

z zaleceniami jednostki oceniającej; 

− wnioski z przeprowadzonej oceny. 

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ  

Metody służące do identyfikacji zagrożeń w transporcie szynowym możemy podzielić  

na dwie grupy. Pierwsza opiera się na opracowanych wcześniej zaleceniach, czyli analiza 

spisu kontrolnego oraz techniki względnej kolejności. 
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Analizę spisu kontrolnego (ang. Check List Analysis) stosuje się do wybranych etapów 

danych procesów technicznych. Wiedza historyczna i doświadczenia stanowią podstawę 

metody. Etapy procesu są analizowane za pomocą pytań: 

− jakie materiały i środki techniczne zastosowano? Według specyfikacji projektowej. 

− w jaki sposób kontrolowano i egzekwowano zgodność ze specyfikacją projektową? 

− czy stosowano bieżące i zgodne ze specyfikacją procedury obsługowe? 

− jakie są kwalifikacje i wyszkolenia obsługi nadzorującej konkretną procedurę? 

− jakie wymagania musiały zostać spełnione aby otrzymać zezwolenie na wykonywanie 

danej pracy? 

Techniki względnej kolejności (ang. Relative Ranking Techniques) oparte  

są na wskaźnikach niebezpieczeństwa określonych dla materiałów, warunków procesów  

i ich parametrów. Techniki te są używane do: określania obszarów funkcjonowania, które  

w największy sposób mogą wpływać na stan bezpieczeństwa; precyzowania ważnych 

właściwości materiałów niebezpiecznych. Mogą być podstawą do podjęcia decyzji 

ograniczających okryte zagrożenia. 

Wyżej wymienione techniki porównawcze mają niestety ograniczone zastosowania. 

Wadami tych technik są: brak całościowego spojrzenia na analizowany system, sztywna 

procedura analizy oraz zależność od posiadanej wiedzy osób analizujących. Jednak 

poprawnie wykorzystane mogą być bazą do dalszych prac analitycznych. 

Drugą grupą służącą do identyfikacji zagrożeń w transporcie szynowym są metody 

inwencyjne opierające się na technice „burzy mózgów”. Metody te obejmują: 

− PHA- (ang. Prelimiary hazard analysis); 

− HAZOP(S); 

− FMEA/FMCEA – (ang. Failure mode and effect analysis). 

Jeśli metody inwencyjne poszerzymy o analizę ilościową częstości i strat mogą one 

stanowić bazę do analizy ryzyka. 

HAZOP 

Analiza zagrożeń zdolności operacyjnych jest narzędziem służącym do badania 

zagrożeń, które, potencjalnie, mogą wystąpić w fazie prowadzenia procesu eksploatacji. Jest 

to metoda zespołowa, w której zespół (4-6 osób) tworzy potencjalne zagrożenia skutkujące 

nieprawidłowym przebiegiem procesu. Podstawą metody jest szczegółowa analiza 
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wcześniej zidentyfikowanych procesów. Wiedza oparta jest na wspólnej dyskusji dotyczącej 

odchyleń w procesie, którą kieruje moderator zadając pytania. Słowa wiodące dla 

konkretnych elementów procesu i ich stosowanie gwarantuje wyczerpanie możliwości 

dyskusji. Na pożądany wynik analizy ma także wpływ: istotność zebranej dokumentacji, 

zdolności intelektualne i skład zespołu, a także umiejętność tworzenia scenariuszy 

wydarzeń. Zasadnicze pojęcia dla metody pojawiające się w formularzu analitycznym: 

− zamierzenia- cele funkcjonowania systemu, które zawarte są w dokumentacji 

techniczno-ruchowej, w procedurach, a także na schematach i wykresach; 

− odchylenia- błędy w działaniu systemu w kontekście elementarnych składników 

procesu przedstawionymi wymiernymi parametrami; 

− przyczyny- namacalne przyczyny odchyleń w procesie analizowane podczas burzy 

mózgów; 

− skutki- następstwa niewłaściwego funkcjonowania procesu w obszarze Człowiek- 

Maszyna- Otoczenie; 

− słowo wiodące- określenie na potencjalne odchylenia wartości parametrów  

od projektowanych założeń.  

Etapy procedury badań: 

− definicja celów i zakresu analizy; 

− wybór zespołu badawczego; 

− organizacja badań (ustalenie słów kluczowych, dokumentacji itp.); 

− przeprowadzenie badań oraz zapisanie wyników; 

− przegląd i ewaluacja. 

Produktywność analizy HAZOP jest określona kilkoma uwarunkowaniami 

organizacyjnymi i proceduralnymi. Analiza ta nie służy do weryfikacji projektu i dyskusji 

pomiędzy projektantem a użytkownikiem. Koncept zmiany projektu oraz eliminacje 

zagrożeń należy opracowywać po dokonaniu analizy, jako wynik skończonych prac. 

Sporządzenie i wydanie raportu dokumentującego przebieg prac oraz sposoby wykonania 

zaleceń są czynnością końcową.  

W tabeli 1 umieszczono przykładowy arkusz pracy z fragmentem analizy metodą 

HAZOP dla „Opóźnienia pociągu”. 
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Tabela 1. Przykładowy arkusz pracy analizy HAZOP dla opóźnienia pociągu. [źródło własne] 

Lp. 
Słowo 

wiodące 
Odchylenia Przyczyny Skutki 

Działania 
zapobiegawcze 

Sporządził 

1 
Spóźnienie 

pociągu 

Poniżej 10 
min 

Błąd dyżurnego 
stacji na 

poprzednim 
posterunku 

Brak lub 
niezauważalne 

Większa 
kontrola 

dyspozytora 
nad dyżurnymi 

Jan 
Kowalski 

Uszkodzony 
przejazd 

kolejowo-
drogowy. 

Zmniejszenie 
prędkości 

pociągu 

Częstsze 
przeglądy 

urządzeń SSP 
Stworzenie 
urządzenia 

detekcji 
uszkodzeń 

Poniżej 30 
min 

Opóźnienie 
spowodowane 
opóźnieniem 

innego pociągu 

Niezadowolenie 
pasażerów 

Udzielanie 
pierwszeństwa 

w przyszłych 
sytuacjach 

Poniżej 2 
godzin 

Zerwana trakcja 
kolejowa 

Wypłacenie 
odszkodowań 

pasażerom 

Zwiększenie 
ilości pociągów 

sieciowych 

Powyżej 2 
godzin 

Wykolejenie 
pociągu 

Analiza 
przyczyny i 
usunięcie 

usterki 
powodującej 
wykolejenie 

 

FMEA  

Komercyjne użycie metody FMEA rozpoczęto w latach 60 ubiegłego wieku w USA. 

Początkowo była to analiza wykorzystywana do celów wojskowych. Program podboju 

kosmosu wymagał stworzenia metody analizy ryzyka w celu weryfikacji każdego elementu 

statku kosmicznego. Dzięki dekompozycji i ustaleniu znaczenia każdego elementu udało się 

dolecieć, wylądować na Księżycu oraz spokojnie wrócić na Ziemię. W zespole badawczym 

identyfikującym ryzyko uczestniczyło ponad 3500 osób. Dzięki jak najszybszemu 

zdiagnozowaniu błędów i awarii zmniejsza się ewentualne koszty poniesione w trakcie 

późniejszej eksploatacji. Sukces tego programu dowiódł jak ważna jest analiza ryzyka  

w momencie projektu. Spowodowało to zainteresowanie dogłębną analizą ryzyka przez 

branże: przemysłową, lotniczą oraz samochodową. Uświadomiono sobie, iż stosowanie tej 

metody nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa, ale również zmniejsza koszty 

generowane przez katastrofy, awarie czy przerwy w produkcji. W polskiej kolei metodę 

zarządzania ryzykiem FMEA zaczęto stosować dopiero w XXI wieku. 
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Analiza rodzajów i skutków potencjalnych uszkodzeń FMEA jest systemowym 

podejściem do analizy uszkodzeń obiektów technicznych. To proste podejście służy  

do identyfikacji: 

− geneza powstawania usterek; 

− skutki wynikające z uszkodzenia; 

− wymagane reakcje do zminimalizowania konsekwencji. 

FMEA może mieć zastosowanie w trakcie projektowania nowego systemu, a także 

podczas jego użytkowania w celu modernizacji. W podstawowej formie jest to metoda 

jakościowa precyzująca możliwe skutki konkretnych postaci uszkodzeń. Jest to także 

metoda zespołowa, której celem jest ustalenie postaci uszkodzenia dla każdego błędu 

funkcjonowania lub uszkodzenia fizycznego elementu. Metodę tę można rozszerzyć  

o ilościową ocenę istotności postaci uszkodzenia, która jest zgodna z kryteriami: 

występowania, dotkliwości skutku oraz diagnozowalności. Wtedy metoda ta staje się 

metodą ilościową. 

Identyfikacja zagrożeń jest bardzo ważnym i czasochłonnym etapem. Pracy jest 

szczególnie dużo w trakcie pierwszej analizie ryzyka. Natomiast w kolejnych analizach 

dodaje się kolejne ryzyka. 

Aby system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym uchodził  

za prawidłowy, powinien tworzyć spis zagrożeń lub zdarzeń, które są bazowym materiałem 

wejściowym do analizy ryzyka. Jest to najważniejszy etap pracy od którego zależy 

późniejsza poprawność i dokładność wykonania analizy. 

Do rzetelnej realizacji działań w zakresie bezpieczeństwa ważne jest szybkie 

podejmowanie działań w zakresie przedstawianych przez pracowników zagrożeń, uwag lub 

zdarzeń. Ważna jest również wymiana informacji oraz przekazywanie dowodów o analizie  

i rozpoczynać działania związane ze zgłaszanymi zagrożeniami. 

Podstawowym elementem skutecznej poprawy bezpieczeństwa jest odpowiednia 

identyfikacja zagrożeń. Przyjmuje się, że każde źródło informacji jest dobre do rozpoznania 

zagrożenia. Mogą to być własne doświadczenia zawodowe, informacje ze szkoleń, mediów 

lub na podstawie wcześniejszych incydentów, katastrof. Identyfikacją zagrożeń zajmuje się 

specjalny zespół do spraw analizy ryzyka. Składa się on z osób reprezentujących wszystkie 

działy firmy związanych z bezpieczeństwem na kolei biorąc pod uwagę kwestie 

organizacyjne, ekonomiczne i techniczne. Przyjmuje się że jedna osoba nie może być 

odpowiedzialna za aspekty związane z bezpieczeństwem ponieważ jest nieobiektywna. 
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Traktowane jest to jako „błąd w sztuce” i zarządzanie bezpieczeństwem jest nieskuteczne. 

Warto też skorzystać z istniejącej już bazy zagrożeń, o ile taka jest dostępna. 

Rozporządzenie 402/2014 wspomina o nakazie wymiany informacji o zagrożeniach 

pomiędzy różnymi podmiotami, które są zaineresowane zwiększaniu poziomu 

bezpieczeństwa. 

W trakcie analizy zagrożenia należy przedstawić wiarygodnie najgorszy scenariusz, 

czyli określić możliwy stan uszkodzenia. Powinno się wymienić każde potencjalnie 

zagrożenie dla konkretnych elementów. Przy określaniu stanu urządzenia należy założyć,  

że uszkodzenie może wystąpić ale niekoniecznie musi. Następnie trzeba określić 

potencjalne skutki uszkodzenia poprzez opisanie ich na podstawie tego co człowiek może 

doświadczyć. Ważne jest aby nie zapomnieć o korelacjach (jedna usterka może powodować 

kolejne). Liczba Ryzyka Następstw (LRN, ang. Severity (S)) ocenia poważność skutku 

potencjalnego uszkodzenia danego elementu. Ocena ta dotyczy tylko skutku następstw 

efektu i zmniejszenie jej może nastąpić tylko po przez zmianę konstrukcji. Każdy możliwy 

skutek należy skategoryzować w dziesięciostopniowej skali zaprezentowanej w tabeli 2  

w której najniższa wartość określa skutek nieodczuwalny, a najwyższa śmiertelne 

zagrożenie. Należy podawać najwyższe wartości ustalone przez ekspertów. Np. jeżeli  

w przyjętym scenariuszu istnieje ryzyko śmierci człowieka to zawsze znaczenie jest  

równe 10.  

Tabela 2- Skutki zagrożenia LRN (S) [6] 

Skutek zagrożenia - LRN Punktacja 

Skutki wystąpienia zagrożenia nie mają znaczenia dla poziomu 
bezpieczeństwa. 

1 

Skutki wystąpienia zagrożenia mogą być niewielkie i doprowadzić jedynie 
do nieznacznego obniżenia poziomu bezpieczeństwa (np. zakłócenia w 

prowadzeniu ruchu) 

2 

3 

Skutki wystąpienia zagrożenia mogą być dość znaczne i prowadzić do 
obniżenia poziomu bezpieczeństwa (np. incydent, ranni, itp.) 

4 

5 

6 

6 Skutki wystąpienia zagrożenia mogą być poważne i doprowadzić do 
wystąpienia znacznego obniżenia poziomu bezpieczeństwa (np. wypadek 

kolejowy, ciężko ranni, itp.) 

7 

8 

Skutki wystąpienia zagrożenia mogą być bardzo poważne i doprowadzić do 
wystąpienia drastycznego obniżenia poziomu bezpieczeństwa (np. 

poważny wypadek kolejowy, ofiary śmiertelne, itp.) 

9 

10 
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Kolejnym etapem w analizie FMEA, po stworzeniu scenariuszy, jest wypisanie jego 

potencjalnych przyczyn. Są one wskazaniem słabości konstrukcji procesu, które  

są konsekwencją stanu uszkodzenia. Należy wypisać każdą wyobrażalną przyczynę 

uszkodzenia. Liczba Ryzyka Wystąpienia (LRW ang. Occurance(O)) to prawdopodobieństwo 

że wystąpi dana przyczyna. Punktacja prawdopodobieństwa występowania nie jest 

wartością, jest znaczeniem. Aby obniżyć punkty za występowanie, należy usunąć lub 

kontrolować jedną lub wiele przyczyn stanu uszkodzenia za pomocą zmiany konstrukcji. 

Prawdopodobieństwo określa się to w skali 1 do 10. W tabeli 3 przedstawiono przykładowe 

poziomowanie prawdopodobieństwa. 

Tabela 3 – Prawdopodobieństwo LRW (S). [6] 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia- LRW 

Częstotliwość [1 błąd / na 
wykonanych poc. km] 

Punktacja 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia jest 

znikome, praktycznie zagrożenie 
nie wystąpi. 

1/ 1 000 000 1 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia jest 

niewielkie. Przyczyny zagrożenia 
występują bardzo rzadko. 

1/900 000 2 

1/800 000 3 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia jest 

średnie. Przyczyny zagrożenia 
występują sporadycznie, co jakiś 

czas. 

1/700 000 4 

1/600 000 5 

1/500 000 6 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia jest 

wysokie. Przyczyny zagrożenia 
występują często. 

1/400 000 7 

1/300 000 8 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia jest 

bardzo wysokie. Jest praktycznie 
pewne, że dane zagrożenie 

wystąpi. 

1/200 000 9 

1/100 000 10 

 

Następnie określa się możliwość niewykrycia uszkodzenia. Powinno się rozważyć 

skuteczność różnych rodzajów kontroli: 

− kontrola zapobiegawcza- Jej celem jest wykrycie przyczyny błędu lub stanu 

zagrożenia przed ich wystąpieniem; 
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− kontrola inspekcyjna- Wykrywa: błędy wynikających z działań w procesie, mechanizm 

ich powstawania oraz doprowadza do wyeliminowania przyczyn poprzez ich 

skorygowanie; 

− kontrola wyrobu gotowego wykrywa występujące błędy wyrobu; 

− kontrola finalna utwierdza o kompletności wszystkich działań weryfikacyjnych. 

Liczba Ryzyka Opuszczenia (LRO ang. Detection (D)) to procedury stosowane  

w przemyśle kolejowym, które wynikają z przepisów i instrukcji oraz praktyki przyjmowane 

w danej firmie. Większa pewność wykrycia zagrożenia lub lepszy mechanizm zapobiegania 

dają niższe wartości LRO (D). Na świecie wdrażany jest system automatycznej  

i półautomatycznej detekcji wad konstrukcji pojazdu, która opiera się na obrazie z kamer  

i analizie tego obrazu. Niestety ta technika jest w fazie testów i nie można jej uznać  

za powszechną metodę. Tabela 4 pokazuje przykładowe podzielenie wykrywalności. 

Tabela 4. Wykrywalność LRO (D). [6] 

Prawdopodobieństwo wykrycia zagrożenia - LRO Punktacja 

Prawdopodobieństwo wykrycia zagrożenia jest bardzo wysokie. 
Ujawnienie przyczyny błędu jest pewne. 

1 

2 

Prawdopodobieństwo wykrycia zagrożenia jest wysokie. Stosowane środki 
kontroli pozwalają na ujawnienie przyczyny błędu. Zauważalne są 

symptomy wystąpienia przyczyny zagrożenia. 

3 

4 

Przeciętne prawdopodobieństwo wykrycia zagrożenia. Stosowane środki 
kontroli być może pozwolą na ujawnienie przyczyny błędu. Można ustalić i 

określić symptomy wskazujące na możliwość wystąpienia zagrożenia. 

5 

6 

Niskie prawdopodobieństwo wykrycia zagrożenia. Jest bardzo 
prawdopodobne, że stosowane środki kontroli nie pozwolą na ujawnienie 
przyczyny zagrożenia. Ustalenie przyczyny zagrożenia jest bardzo trudne. 

7 

8 

Znikome prawdopodobieństwo wykrycia zagrożenia. Praktycznie 
niemożliwe jest ustalenie przyczyny zagrożenia. 

9 

10 

 

Liczba Priorytetu Ryzyka (LPR ang. Risk Priority Number (RPN)) - iloczyn ilości 

przyznanych punktów w trzech kategoriach: Następstwo, Występowanie, Wykrywalność. 

LPR (RPN) = LRN (S) x LRW (O) x LRO (D) 

Po wielu dyskusjach przyjęto dopuszczalne LPR(RPN) na poziomie 120. Jednak 

podana wartość ryzyka jest wartością umowną i nie jest ujęta w żadnej normie lub 

wymaganiach prawnych. W momencie przekroczenia dopuszczalnej Liczby Priorytetu 

Ryzyka należy wykonać ponownie analizę dodając działania korygujące w celu zmniejszenia 
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poszczególnych wartości. Przewagą metody FMEA jest zobligowanie osoby  

do przeprowadzenia poprawek w określonym czasie. Taki zabieg wykonuje się  

do odpowiedniego skutku, czyli LPR(RPN)≤ 120. W tabeli 5 przedstawiono przykładowy 

arkusz kalkulacyjny analizowanych scenariuszy. 

Wyjątkowym przypadkiem analizy ryzyka jest osiągniecie przez jeden ze wskaźników 

(LRN, LRW, LRO) maksymalnego poziomu (10) przy RPN w dopuszczalnym zakresie. Należy 

wtedy przeprowadzić ponową analizę wraz z działaniami korygującymi pozostałych 

wartości. Ważne jest wtedy zachowanie wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa  

i podejmowanie odpowiednich działań. 

Należy zwrócić uwagę, na wartość LRN (S) równą 1 przy określaniu ryzyka. Przyznaje 

się ją bardzo rzadko i dotyczy ona sytuacji, kiedy wystąpienie niebezpieczeństwa jest 

nieprawdopodobne i praktycznie nigdy nie wystąpiło. 

Tabela 5- Fragment arkusza FMEA [5]. 

Etap 
procesu 
Process 
step 

 
 
 
 
 
Wymag

ania 
Requirem
ents 

Potencja
lny 

rodzaj 
błędu 

Potential 
failure 
mode 

Potencjalny 
skutek 
błędu 

Potential 
effect of 
failure Z

n
ac

ze
n

ie
 S

ev
er

it
y 

LR
N

 

K
la

sy
fi

ka
cj

a 
C

la
ss

ifi
ca

ti
on

 

Potencjalny 
powód błędu 

Potential cause of 
failure 

Bieżący proces / Current 
Process PN 

Zalecane 
działania 
Recomen

ded 
action 

Kontrola 
zapobiegaw
cza Controls 
prevention 

P
ra

w
d

o
p

o
d

o
b

ie
ń

st
w

o
 

O
cc

ur
re

nc
e 

LR
W

 Kontrola 
wykrywaj

ąca 
Controls 
detection 

W
yk

ry
w

al
n

o
ść

 D
et

ec
ti

on
 

LR
O

 
  

Process step #1 
          

 

zatrzyma
nie 

pojazdu w 
wyniku 

hamowan
ia nagłego 

hamowanie 
nagłe 

powoduje 
obrażenia 

pasażerów 
(ranni) 

 
 

Uszkodzenie 
sygnalizatora 
optycznego w 
kabinie i zbyt 
późna reakcja na 
sygnał akustyczny 

Dwa 
sygnalizatory 
optyczne 

2 

Procedural
ne 
testowania 
systemu 
podczas 
opuszczani
a przez 
pojazd 
trakcyjny 
zakładu 
(lokotywo
wni) 

1 
0 

ryzyko 
małe 

 
 

Uszkodzenie 
sygnalizatora 
akustycznego i 
niezauważenie 
sygnału 
optycznego 

Dwa 
sygnalizatory 
akustyczne, 
umieszczenie 
sygnalizatoró
w optycznych 
w polu okna 
lub w pobliżu 
prędkościomi
erza. 

3 

Procedural
ne 
testowania 
systmeu 
podczas 
opuszczani
a przez 
pojazd 
trakcyjny 
zakładu 
(lokotywo
wni) 

1 
5 

ryzyko 
małe 

 
 

uszkodzenie 
bezpiecznika 

Wymiana 
bezpiecznika 

2 
Brak. 
Wskazane 

1
0 

ryzyko 
małe 
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zasilania zaworu 
elektropneumatyc
znego 

po 
określonym 
czasie (wg. 
Resursu) 

wprowadz
enia ze 
względu na 
LRO=10 

00 

Uszkodzenie 
taboru 

wskutek 
pośligu 
(płaskie 
miejsca) 

 
 

Uszkodzenie 
sygnalizatora 
optycznego w 
kabinie i zbyt 
późna reakcja na 
sygnał akustyczny 

Dwa 
sygnalizatory 
optyczne 

2 

Procedural
ne 
testowania 
systmeu 
podczas 
opuszczani
a przez 
pojazd 
trakcyjny 
zakładu 
(lokotywo
wni) 

1 
4 

ryzyko 
małe 

 
 

Uszkodzenie 
sygnalizatora 
akustycznego i 
niezauważenie 
sygnału 
optycznego 

Dwa 
sygnalizatory 
akustyczne, 
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w optycznych 
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lub w pobliżu 
prędkościomi
erza. 

3 

Procedural
ne 
testowania 
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podczas 
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trakcyjny 
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(lokotywo
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1 

ryzyko 
małe 

 
 

uszkodzenie 
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elektropneumatyc
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czasie (wg. 
Resursu) 

2 

Brak. 
Wskazane 
wprowadz
enia ze 
względu na 
LRO=10 

1
0 40 

działania 
konieczne 

Wykolejenie 
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gwałtownej 
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prędkości na 
łuku i 

nierównomier
nym 

hamowaniu w 
p[oczątkowej 

fazie. 
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optycznego w 
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optyczne 

2 
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testowania 
systemu 
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a przez 
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trakcyjny 
zakładu 
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wni) 

1 
6 

ryzyko 
małe 
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sygnalizatora 
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sygnału 
optycznego 

Dwa 
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akustyczne, 
umieszczenie 
sygnalizatoró
w optycznych 
w polu okna 
lub w pobliżu 
prędkościomi
erza. 

3 

Procedural
ne 
testowania 
systemu 
podczas 
opuszczani
a przez 
pojazd 
trakcyjny 
zakładu 
(lokotywo
wni) 

1 
4 

ryzyko 
małe 

 
 

uszkodzenie 
bezpiecznika 
zasilania zaworu 
elektropneumatyc
znego 

Wymiana 
bezpiecznika 
po 
określonym 
czasie (wg. 
Resursu) 

2 

Brak. 
Wskazane 
wprowadz
enia ze 
względu na 
LRO=10 

1
0 60 

działania 
konieczne 
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WNIOSKI 

Przedstawione w artykule metody mają charakter wieloetapowy nie mniej jednak 

powinny stać się popularnym narzędziem stosowanym w projektowaniu systemów, 

elementów wchodzących w skład kolei. Zachowanie bezpieczeństwa jest codziennością  

z którą możemy nie zdawać sobie sprawy. Z usług kolei codziennie korzysta prawie milion 

pasażerów za których odpowiada niewielka ilość osób. Dlatego świadomość potrzeby 

identyfikacji zagrożeń oraz analizy ryzyka jest tak ważna. Rozporządzenie (UE) 402/2013 

nakazuje nie tylko tworzenie własnej analizy ryzyka przez twórcę nowego systemu ale 

również jednostka oceniająca musi przeprowadzić ponowną ocenę w celu wyeliminowania 

potencjalnych niebezpiecznych zdarzeń. 

Najciekawszą metodą jest metoda FMEA. Jest połączeniem wielu innych metod. 

Stosuje się ja głównie do analizowania systemów technicznych z najdokładniejszą 

dekompozycją. Idealnie określa potencjalne awarie i wskazuje kolejność i zakres działań 

dążących do wyeliminowania wszystkich defektów. Wskaźnik LPR(RPN) wskazuje również 

kierunek prac modernizacyjnych. Niestety szczegółowa dekompozycja zabiera bardzo dużo 

czasu co tworzy wadę tej metody. 

W celu poprawienia jakości i podejścia do zarządzania ryzykiem należy coraz częściej  

i głośniej wspominać o korzyściach z przeprowadzań analiz ryzyka w każdym systemie. 

Dodatkowo powinno się wprowadzić cykl szkoleń do coraz większej liczby osób 

zainteresowanych i związanych z bezpieczeństwem, ekonomią w branży kolejowej. 

LITERATURA 

[1] Analiza Ryzyka w transporcie i przemyśle, red. Marek Młyńczak, Wrocław, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997, 

[2] Mańka Adam, Analiza ryzyka w transporcie szynowym- metoda FMEA i dobre 

praktyki jej stosowania, Logistyka 6/2014, 

[3] 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, 

[4] PN-EN 60812:2009 „Techniki analizy nieuszkadzalności systemów- procedura analizy 

rodzajów i skutków uszkodzeń”, Warszawa 2009, 

[5] Materiały szkoleniowe firmy TÜV Hassen.  



 

 

 

Str. 382 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

[6] Procedura: Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego, nr procedury: SMS/MMS-PR-

02, Polskie Linie Kolejowe, 2005  

  



 

 

Str. 383 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH 

KOLEJOWO-DROGOWYCH 

Ignacy Góra 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

1. WSTĘP  

Przejazdy kolejowo-drogowe stanowią szczególny obszar współdziałania dwóch 

rodzajów infrastruktury: kolejowej i drogowej. To na nich spotykają się odmienne w swoim 

charakterze potoki ruchu: kolejowego, samochodowego i pieszego. Obszar ten co do zasady 

objęty jest szczególnym nadzorem, a sposób zachowania się podczas jego przekraczania 

obwarowany licznymi zasadami. Przy respektowaniu zasad właściwego projektowania, 

obsługi, użytkowania i utrzymania przejazdu kolejowo-drogowego zagrożenia związane  

z przecinaniem się potoków ruchu są minimalizowane.  

Niestety, jak każdy obszar w którym współdziałają różne rodzaje transportu, również  

i tutaj istnieją liczne zagrożenia, które lekceważone prowadzą do bardzo groźnych  

w skutkach wypadków. Z tego też względu przejazdy kolejowo-drogowe są przedmiotem 

wielu analiz zarówno z punktu widzenia społecznego, organizacyjnego jak również 

technicznego. 

2. BEZPIECZEŃSTWO NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH W EUROPIE 

Niezależnie od zastosowanych rozwiązań funkcjonujących w obszarze przejazdów 

kolejowo-drogowych (PKD) bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od zachowań 

uczestników ruchu. Oczywiście, obowiązek zapewnienia właściwego poziomu 

bezpieczeństwa należy również do zarządców obu infrastruktur, a polega on głównie  

na: właściwym utrzymaniu przejazdu i urządzeń technicznych w przypadku zarządcy 

infrastruktury kolejowej jak i właściwym oznakowaniu i utrzymaniu dróg dojazdowych  

po stronie zarządcy infrastruktury drogowej. 

Pomimo, wydawałoby się jasnych i z założenia gwarantujących bezpieczeństwo 

przepisów określających obowiązki poszczególnych użytkowników przejazdów kolejowo-

drogowych, ten obszar funkcjonowania transportu cechuje się największą wypadkowością, 

przynoszącą ogromne straty zarówno społeczne jak i ekonomiczne. 



 

 

 

Str. 384 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

Z analizy bezpieczeństwa wykonanej w ramach dwurocznego raportu Europejskiej 

Agencji Kolejowej wynika, że wypadki zaistniałe na przejazdach kolejowo-drogowych, oraz 

te, do których doszło w wyniku przekraczania torów w miejscach do tego niedozwolonych, 

stanowiły prawie 84% wszystkich wypadków zaistniałych w transporcie kolejowym  

(dla porównania kolizje i wykolejenia pojazdów kolejowych to 5% ogólnej liczby wypadków) 

[1]. Na Rys 1 zamieszczono wyniki analizy znaczących wypadków za lata 2012 – 2014,  

z której jasno wynika, że zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych są jednym z dwóch 

(oprócz zdarzeń z udziałem osób przekraczających tory kolejowe w miejscach 

niedozwolonych) największych problemów bezpieczeństwa systemu kolejowego w Unii 

Europejskiej. Skalę problemu podkreśla definicja „znaczącego wypadku”, która  

w rozumieniu przepisów UE określa wypadek z udziałem co najmniej jednego pojazdu 

kolejowego w ruchu skutkujący śmiercią co najmniej jednej osoby lub jej poważnym 

uszczerbkiem na zdrowiu lub znacznymi zniszczeniami w infrastrukturze lub powodujący 

znaczące zakłócenia w ruchu kolejowym. 

 

Rys. 1 Znaczące wypadki w UE w podziale na ich rodzaj [1]. 

Niestety zauważyć należy, że w 2014 r. liczba znaczących wypadków jakie zaistniały  

we wszystkich 28 krajach członkowskich UE uległa 5% wzrostowi w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Był to pierwszy taki przypadek w ciągu ostatnich 10 lat. 

Sama ilość zdarzeń, pomimo jej znacznej ilości nie oddaje w pełni powagi sytuacji. 

Istotna z punktu widzenia zrozumienia problemu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-
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drogowych jest analiza śmiertelności ofiar wypadków w podziale na kategorie. Analiza taka, 

wykonana za lata 2010 – 2014 została przedstawiona na Rys. 2. 

 

Rys. 2 Liczba ofiar śmiertelnych w śród uczestników wypadków (UE) [1] 

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, że spośród 1054 osób które w 2016 r. 

poniosły śmierć w wyniku wypadku związanego z ruchem pociągów, aż 986 to osoby 

przekraczające tory w miejscach niedozwolonych i uczestnicy przejazdów kolejowo-

drogowych. 

Powyższe zestawienia nie uwzględniają przypadków samobójstw na sieci kolejowej. 

Niestety biorąc pod uwagę również ten wskaźnik i zestawiając go z pozostałą liczbą zdarzeń 

można uzyskać pełen obraz, związany z ogólną śmiertelnością na liniach kolejowych  

w Europie (Rys. 3). Zestawienie takie unaocznia skalę problemu, zarówno ze społecznego jak 

i ekonomicznego punktu widzenia. 

 

Rys. 3. Liczba ofiar śmiertelnych wśród osób nielegalnie przebywających na obszarze kolejowym  
z uwzględnieniem samobójstw (UE) [1] 
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3. BEZPIECZEŃSTWO NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH W POLSCE 

W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach UE, na przejazdach kolejowo-

drogowych dochodzi do większości wypadków kwalifikowanych jako wypadki kolejowe. 

W 2016 r. odnotowano 231 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W ich 

wyniku zginęły 52 osoby, a 38 osób zostało ciężko rannych [2]. Wypadki te, poza 

oczywistym zagrożeniem dla uczestników transportu pieszego i drogowego stanowią 

również zagrożenie dla osób i towarów przewożonych transportem kolejowym. Usuwanie 

skutków wypadków nierzadko wymaga wielogodzinnych działań, podczas których linia 

kolejowa pozostaje nieczynna, uniemożliwiając prowadzenie ruchu. Bezpieczeństwo  

na przejazdach kolejowo-drogowych jest z całą pewnością tym obszarem gdzie niezbędne  

są systemowe działania. Działania te nie powinny dotyczyć jednak jedynie podmiotów 

pozostających w systemie kolejowym (zarządców infrastruktury, przewoźników 

kolejowych, organów administracji odpowiedzialnych za kolej), lecz również podmiotów 

spoza tego systemu. 

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przejazdy kolejowo-

drogowe podzielone zostały na tzw. kategorie. O tym do jakiej kategorii dany przejazd 

będzie kwalifikowany zależy głównie od iloczynu ruchu panującego na danym przejeździe 

oraz od widoczności. Iloczyn ruchu obrazuje obciążenie przejazdu kolejowo-drogowego 

liczbą korzystających z niego pojazdów kolejowych i drogowych w danym okresie czasu. 

Kategorie przejazdu oraz ich zabezpieczenie techniczne zostały szczegółowo opisane  

we właściwym rozporządzeniu [3]. 

Zgodnie z jego zapisami przejazdy kolejowo-drogowe dzielimy na przejazdy:  

kategorii A – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany: 

- przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, 

posiadających wymagane kwalifikacje, 

- przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdowych 

wyposażonych w rogatki zamykające całą szerokość jezdni; 

kategorii B – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany 

przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizację 

świetlną i rogatki zamykające ruch drogowy w kierunku: 

- wjazdu na przejazd albo 

- wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu; 
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kategorii C – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany 

przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizację 

świetlną; 

kategorii D – przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są wyposażone w systemy  

i urządzenia zabezpieczenia ruchu; 

kategorii E – przejścia wyposażone w: 

- półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy przejazdowe albo 

- kołowrotki, barierki lub labirynty; 

kategorii F – przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na drogach 

wewnętrznych, wyposażone w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez 

użytkowników lub zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii A albo B. 

4. ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW 

W analizie przyczyn tak dużej wypadkowości na przejazdach kolejowo-drogowych 

musimy uwzględnić kilka czynników: czynnik społeczny, techniczny i organizacyjny. 

Niestety, statystyki przyczyn wypadków wskazują jednoznacznie, że najczęściej wynikają 

one z niezachowania należytej ostrożności przez kierujących pojazdami drogowymi oraz 

nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego przez użytkowników dróg. Jak wynika z badań, 

blisko 98% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest 

spowodowanych nieostrożnością kierowców [5]. Do tej kategorii zaliczyć należy nie tylko 

kierowców pojazdów drogowych lecz również rowerzystów, a nawet pieszych. Przyczyna  

ta związana jest w dużej mierze z brakiem świadomości zagrożenia tragicznym w skutkach 

wypadkiem na przejeździe lecz również z brakiem znajomości zasad sygnalizacji przejazdów 

kolejowo-drogowych niewyposażonych w fizyczne zapory - rogatki. Wszystkie te aspekty 

składają się na niedostateczny poziom kultury bezpieczeństwa wśród użytkowników 

przejazdów kolejowo-drogowych. 

Problem wypadkowości na przejazdach kolejowo-drogowych oraz czynniki  

go wywołujące są, poza nielicznymi przypadkami, odzwierciedleniem stanu panującego  

w całym systemie transportu drogowego. Jak wynika z raportu Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za 2016 r. [4] głównymi przyczynami wypadków, 

których sprawcami byli kierujący pojazdami to: nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, 

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowe zachowanie wobec 

pieszego (Rys. 5). W przypadku pieszych rozkład przyczyn wypadków wyglądał następująco: 

wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, wejście na jezdnię zza pojazdu / 
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przeszkody, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię przy 

czerwonym świetle (Rys. 4). Część przyczyn zdarzeń leży jednak po stronie systemu 

kolejowego. Do najważniejszych z nich należy niedostateczna widoczność nadjeżdżającego 

pociągu (brak trójkątów widoczności), niekompletne lub niewłaściwie utrzymane / 

oznakowanie przejazdu, zbyt wczesne uruchamianie lub wyłączanie urządzeń 

zabezpieczających na przejeździe lub inne formy nieprawidłowego wykonywania czynności 

przez pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu skutkujące 

brakiem zaufania kierowców do systemów zabezpieczenia przejazdu i podejmowanie prób 

ominięcia rogatek w sytuacji zbliżającego się pociągu. Zaznaczyć należy, że wypadki  

do których przyczyniły się błędy po stronie systemu kolejowego to około 2% wszystkich 

wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. 

 

Rys. 4. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych w 2016 r. [4] 

 

 

Rys. 5. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących w 2016 r. [4] 
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5. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W OBSZARZE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA  

NA PKD 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego działa w kilku obszarach mających wpływ  

na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Podstawowym zakresem 

czynności są kontrole przejazdów kolejowo-drogowych prowadzone przez inspektorów 

Urzędu. W samym roku 2016 r. Prezes UTK przeprowadził 405 kontroli przejazdów 

kolejowo-drogowych [6] (przy czym jedna kontrola może obejmować więcej niż jeden 

przejazd). Największa liczba kontroli przypadła na przejazdy kategorii D (181 kontroli) czyli 

te, które nie posiadają aktywnych systemów zabezpieczenia, a jednocześnie na których 

dochodzi do największej liczby zdarzeń kolejowych. Kontrole przeprowadzano zarówno 

jako element planowych działań Prezesa UTK określonych w rocznym planie kontroli lecz 

również jako działania o charakterze doraźnym, przeprowadzane w wyniku wpływających 

do Urzędu skarg. W toku przeprowadzanych kontroli przejazdów kolejowo-drogowych 

Prezes UTK zidentyfikował m.in. niezachowanie przez zarządcę infrastruktury trójkątów 

widoczności na przejazdach (co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku przejazdów 

kategorii D), nieprawidłowe oznakowanie drogi, nieprawidłowe prowadzenie metryki 

przejazdowej (co może spowodować zakwalifikowanie przejazdu do niższej kategorii niż 

wymagana w danych okolicznościach) czy nieprawidłowe utrzymanie urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym, które może doprowadzić do usterek systemów zabezpieczenia  

na przejeździe. Podkreślenia wymaga, że działania w obszarze kontroli przejazdów wpływa 

mobilizująco na zarządców infrastruktury i pozwala rozwiązywać punktowe problemy  

na sieci kolejowej. Najistotniejsze są jednak podejmowane przez Prezesa UTK oraz 

zarządców infrastruktury działania o charakterze systemowym. W celu analizy 

problematyki przejść kolejowo-drogowych oraz konieczności stworzenia forum wymiany 

informacji pomiędzy Urzędem Transportu Kolejowego (UTK), a uczestnikami rynku 

transportowego w UTK został powołany dedykowany zespół ds. bezpieczeństwa  

na przejazdach kolejowo-drogowych. Skład zespołu co do zasady jest otwarty, a aktualnie 

zrzesza przedstawicieli UTK, MIB, MSWIA, zarządców infrastruktury kolejowej oraz 

związków zrzeszających gminy i powiaty. W wyniku prac zespołu Prezes UTK podjął 

dodatkowe działania, które w jego ocenie przyczynią się do poprawy poziomu 

bezpieczeństwa. 

Jako czynnik stanowiący źródło największej ilości wypadków określono 

nieprzestrzeganie przez kierujących zasad kodeksu drogowego oraz niską świadomość 

zagrożeń. W odpowiedzi Prezes UTK wystąpił z pismem do Urzędów Marszałkowskich oraz 
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Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego o rozważenie kwestii wzmożonej weryfikacji 

podczas prowadzonych egzaminów zagadnień związanych z zachowaniem zasad 

właściwego postępowania przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych przez 

przyszłych kierowców pojazdów samochodowych. W ocenie Prezesa UTK położenie 

większego nacisku na zachowanie bezpieczeństwa podczas przekraczania przejazdów 

kolejowo-drogowych podczas szkolenia przyszłych kierowców jak również weryfikacja 

zdobytej wiedzy każdorazowo podczas prowadzonego egzaminu przyniesie wymierne 

korzyści. W celu podnoszenia świadomości kierowców opracowany został projekt ulotki, 

która stała się elementem poradnika dla kierowców zawodowych, wydanego przez Główny 

Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). W ulotce zamieszczono informacje na temat 

bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych. Poradnik ten będzie 

rozdawany kierowcom przez inspektorów GITD podczas kontroli drogowych. 

Nawiązując do wcześniejszych analiz kwestia wypadkowości na obszarze przejazdów 

kolejowo-drogowych jak również w wyniku przekraczania torów w miejscach do tego 

niedozwolonych nie dotyczy wyłącznie kierowców. Z tego też względu decyzją Prezesa UTK 

wzmocniono działania w ramach tzw. „Kolejowego ABC” czyli ogólnopolskiej kampanii 

informacyjno-edukacyjnej skierowanej do najmłodszych uczestników ruchu – dzieci oraz ich 

nauczycieli i wychowawców. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2020. W jego 

ramach prowadzone będą działania edukacyjne obejmujące wszystkie gminy, na terenie 

których w latach 2014-2016 doszło do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych 

oraz na tzw. „dzikich przejściach”, jak również kampanie społeczne podnoszące świadomość 

zasad bezpieczeństwa. 

Celem Prezesa UTK jest uwzględnienie elementów „Kolejowego ABC” w podstawie 

programowej. Dzięki temu możliwa będzie realizacja zadań z uwzględnieniem tematyki 

bezpieczeństwa na obszarach kolejowo-drogowych. Efektem tych działań będzie zmiana 

postaw oraz wzrost poziomu świadomości i wiedzy wszystkich dzieci uczęszczających  

do szkół i przedszkoli w zakresie: bezpiecznego podróżowania pociągiem, prawidłowego 

zachowania się podczas przekraczania przejazdów kolejowych, konsekwencji 

nieodpowiedzialnych zabaw na terenie kolejowym, właściwego postępowania w pobliżu 

czynnych linii kolejowych oraz zasad odpowiedniego zachowywania się w sytuacji 

zagrożenia. Z taka inicjatywą Prezes UTK wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Działaniem wpisującym się zarówno w trend europejski jak również znajdującym 

poparcie Prezesa UTK jest likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn. 

Spadek liczby przejazdów kolejowo-drogowych na sieci największego zarządcy 
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infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe (dalej: „PKP PLK”) zobrazowany został  

w Tabeli 1. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba przejazdów została zredukowana o około 

1000. W dalszym jednak ciągu gęstość rozmieszczenia przejazdów na drogach publicznych 

jest znacząca. Często przejazdy są tylko nieznacznie oddalone od siebie w obrębie 

miejscowości, co nie sprzyja płynnemu prowadzeniu ruchu kolejowego. Wydaje się,  

że w dalszym ciągu wiele z pozostałych przejazdów (szczególnie kategorii D) powinno 

zostać zlikwidowanych w porozumieniu z lokalnymi organami samorządowymi i lokalną 

społecznością. 

 

Tabela 1. Liczba przejazdów kolejowo-drogowych w rozłożeniu na lata. 

Rok kat. A kat. B kat. C kat. D kat. F Razem 
2007 2 834 561 1 303 8 333 682 13 713 

2008 2 772 645 1 285 8 362 676 13 740 

2009 2 724 665 1 313 8 314 682 13 698 

2010 2 712 684 1 311 8 270 680 13 657 

2011 2 676 728 1 304 8 155 684 13 547 

2012 2 633 789 1 302 7 967 661 13 352 

2013 2 539 812 1 289 7 386 500 12 526 

2014 2 516 856 1 283 7 158 593 12 406 

2015 2 458 1 045 1 371 6 801 584 12 259 

2016 2 409 1 155 1 366 6 634 563 12 612 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazywanych przez zarządców infrastruktury 

 

Jednocześnie PKP PLK systematycznie podnosi kategorię przejazdów, wyposażając  

je w systemy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, co niewątpliwie należy uznać  

za słuszny kierunek podnoszący poziom bezpieczeństwa na kolei. Jak wynika z analiz 

przeprowadzanych na poziomie Unii Europejskiej, jest to trend obowiązujący  

w zdecydowanej większość państw członkowskich. Na szczególną aprobatę zasługuje 

przede wszystkim inwestowanie przez PKP PLK w rozwiązania samoczynnej sygnalizacji 

przejazdowej wyposażone jednocześnie w rogatki lub półrogatki tj. wyposażenie przejazdu 

kategorii B. Jak pokazują statystyki wypadkowości, to właśnie ta kategoria przejazdów 

zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa (Rys. 6). Na uwagę zasługuje również 

stopniowe odchodzenie przez PKP PLK od przejazdów kategorii A -z obsługą dróżnika 
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przejazdowego. Również tę tendencję należy uznać za słuszny kierunek zarządcy 

infrastruktury. Pamiętać należy, że w przypadku przejazdów kategorii A mamy do czynienia 

z ryzykiem błędu ludzkiego polegającym na niewykonaniu wymaganych czynności dróżnika. 

Pomimo podejmowania szeregu działań w dalszym ciągu najliczniejszą kategorią 

przejazdów na polskiej sieci kolejowej (ponad 50% ogólnej liczby przejazdów) pozostają 

przejazdy kategorii D tj. strzeżone jedynie przez tzw. krzyż Św. Andrzeja (znaki drogowe  

G-3 i G-4) tj. oznakowanie pasywne. W skali całej Unii Europejskiej przejazdy wyposażone  

w oznakowanie pasywne stanowią 47% ogólnej liczby przejazdów. 

 

Rys. 6. Miernik wypadkowości na przejazdach kolejowo-drogowych [4] 

 

Analizując zmianę liczby wypadków na polskiej sieci kolejowej zauważyć można 

utrzymujący się trend spadkowy jeśli chodzi o wypadki w miejscach gdzie tory przekraczane 

są w sposób niedozwolony, oraz spadek liczby zdarzeń (za wyjątkiem roku 2016)  

na przejazdach kolejowo–drogowych. Szczególnie widoczne jest to w przypadku analizy 

zdarzeń na sieci PKP PLK (Rys. 7 i Rys. 8). 

 

Rys. 7. Liczba wypadków i kolizji na przejazdach/przejściach kat. A-E z udziałem pojazdów  
i pieszych (źródło: PKP PLK) 
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Rys. 8. Liczba wypadków na przejściach niedozwolonych  
(źródło: PKP PLK, stan na 13 stycznia 2017 r.) 

 

6. KIERUNKI DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA  

NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH.  

W wyniku prac wspomnianego wcześniej zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa 

zdiagnozowano szereg dodatkowych działań, które wydają się właściwe z punktu widzenia 

poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Poniżej po krótce została 

opisana część z nich: 

a) Systematyczne podnoszenie kategorii przejazdów 

Strategicznym kierunkiem, korzystnym dla poprawy bezpieczeństwa w transporcie 

kolejowym i wpisującym się w unijny trend jest podnoszenie kategorii przejazdów oraz 

wprowadzanie skrzyżowań bezkolizyjnych. W wyniku analizy miernika wypadkowości  

na wszystkich kategoriach przejazdów za kategorię docelową należy przyjąć kategorię B  

z wykorzystaniem samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz rogatek lub półrogatek. 

Dodać należy, że podnoszenie kategorii przejazdów jest charakterystyczne dla rozwiniętych 

systemów kolejowych i z całą pewnością jest pożądanym stanem do którego polskich 

system kolejowy powinien dynamicznie dążyć - z wykorzystaniem środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej. Kluczowe w tym aspekcie jest przemyślane projektowanie 

kolejowych inwestycji oraz współpraca z zarządcami dróg publicznych przy projektowaniu 

modernizacji dróg i modernizowania ich w kierunku skrzyżowań bezkolizyjnych. 

Rozwiązaniu problemu nie sprzyja obowiązująca obecnie systemowa zasada,  

że za utrzymanie przejazdu kolejowo-drogowego odpowiada jedynie zarządca 

infrastruktury kolejowej. Zasada ta nie uwzględnia faktu, że problem wypadkowości  

na przejazdach jest problemem wspólnym systemu kolejowego i systemu transportu 

drogowego. Jako ryzyko wspólne, powinno być wspólnie zarządzane, również  
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z wykorzystaniem środków finansowych zarządcy drogi publicznej, którymi są zazwyczaj 

władze samorządowe lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zasada  

ta powinna mieć zastosowanie zarówno w przypadku utrzymywania właściwego stanu 

technicznego przejazdu kolejowo drogowego jak również w przypadku modernizacji takiego 

przejazdu i podwyższania jego kategorii. 

b) Współpraca przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego 

Ważnym aspektem z punktu widzenia bezpieczeństwa jest nawiązywanie współpracy 

z zarządcą infrastruktury kolejowej, na którego wpływ może mieć nowo planowana 

inwestycja w obszarze około kolejowym. Przykładów takich inwestycji jest wiele –  

od tworzenia nowych osiedli mieszkaniowych, poprzez tworzenie wydzielonych stref 

ekonomicznych stymulujących rozwój przedsiębiorczości, aż do budowy centrów 

handlowych stanowiących skupisko potoków ruchu pieszego i kołowego. W takich 

przypadkach brak współpracy już na etapie projektowania stawia zarządcę infrastruktury 

kolejowej w sytuacji, w której działania mające na celu dostosowanie kategorii przejazdu  

do nowych warunków obciążenia (np. znacznie zwiększona liczba użytkowników przejazdu) 

nie mogą zostać właściwie zsynchronizowane i w okresie przejściowym przejazd ten 

stanowił będzie duże zagrożenie ze względu na niedopasowanie zabezpieczeń technicznych 

do aktualnych warunków. Dodatkowo, ze względu na wysokie koszty związane ze zmianą 

kategorii przejazdu na wyższą, czas realizacji tego typu inwestycji może być znacznie 

wydłużony. 

c) Edukacja 

Zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych musi być 

planowane długoterminowo. Działaniem niewątpliwie przynoszącym pozytywne efekty jest 

szeroko pojęta edukacja, zmierzająca do wzmocnienia tzw. kultury bezpieczeństwa wśród 

społeczeństwa. Pomimo podejmowania licznych ogólnopolskich akcji promujących 

bezpieczne zachowanie się w kontakcie z przejazdami kolejowo-drogowymi nadal obszar 

ten cechuje się niskim zrozumieniem i świadomością zagrożeń. Szczególnie zasadna w tym 

przypadku jest modyfikacja podstawy programowej, tak aby kwestie właściwych postaw  

w kontakcie z transportem kolejowym były przekazywane członom społeczeństwa już  

od najmłodszych lat. 

Większy nacisk na sposób przekraczania przejazdów kolejowych powinien również 

zostać położony w ośrodkach szkolenia i egzaminowania kierowców. Wiedza w tym zakresie 
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zdobyta podczas szkolenia i zweryfikowana w trakcie egzaminu, łącznie z praktyczną 

weryfikacją właściwego zachowania w terenie może przyczynić się do zwiększenia 

prawdopodobieństwa uniknięcia zagrożenia wypadkiem w przyszłości. 

d) Monitorowanie i zautomatyzowane przekazywanie informacji 

W trakcie przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych przez kierowców bardzo 

często dochodzi do łamania przepisów kodeksu drogowego poprzez wjazd na obszar 

przejazdu już po uruchomieniu sygnalizacji świetlnej nakazującej zatrzymanie. Takie 

zachowanie sprowadza poważne zagrożenie na samego kierowcę, pasażerów jego pojazdu 

ale również na pasażerów pojazdu kolejowego, którzy poza prawdopodobieństwem 

odniesienia obrażeń narażeni są na niedogodności związane z często kilkugodzinnym 

usuwaniem skutków wypadku, podczas którego linia kolejowa jest nieczynna. Jednym  

ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest np. projekt wdrażany na liniach 

kolejowych Wielkiej Brytanii, polegający na montażu systemu wykrywającego wjazd 

pojazdu na przejazd podczas działania sygnalizacji świetlnej [7]. System działa w pełni 

automatycznie - przez całą dobę, a dane z zarejestrowanych wykroczeń (wraz z danymi 

odczytami z tablicy rejestracyjnej) są przekazywane odpowiednim służbom. Nieuchronność 

kary, a przez co zniechęcanie kierowców do łamania przepisów, zdaniem inicjatorów 

projektu powinna przynieść pozytywne efekty w postaci zmniejszenia ilości wypadków. 

e) Wyposażenie PKD w dodatkowe światło pulsujące – ostrzegające przed zbliżaniem 

się do przejazdu oraz informujące o poprawnym działaniu sygnalizacji przejazdowej 

Właściwe działanie urządzeń sygnalizacji przejazdowej ma podstawowe znaczenie  

w aspekcie zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa. Pomimo konieczności 

stosowania ogólnej zasady ograniczonego zaufania nawet w przypadku przejazdów  

z aktywną sygnalizacją, kierowcy często nie zwracają uwagi na otoczenie przejazdu,  

co w połączeniu z ewentualną awarią sygnalizacji może prowadzić do tragicznych  

w skutkach następstw. Ma to szczególne znaczenie w przypadku sygnalizacji zabudowanej 

na przejeździe kategorii C, gdzie informacją wizualną dla kierującego są głównie pulsujące 

naprzemiennie światła czerwone. W przypadku zastosowania dodatkowego światła 

sygnalizującego prawidłowe działanie systemu (np. białe światło pulsujące), można byłoby 

osiągnąć dodatkowe korzyści: wyeliminowanie niepewności, czy sygnalizacja działa 

poprawnie oraz ciągłe informowanie kierującego o zbliżaniu się do strefy zagrożenia, gdzie 

należy zachować wzmożoną czujność. Jak dowiedziono w prowadzonych badaniach [8] 
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naprzemiennie pulsujące światła ostrzegawcze przyczyniają się do większej redukcji 

prędkości przez kierującego. 

f) Komunikacja z właściwymi służbami w przypadku zagrożenia 

W razie unieruchomienia pojazdu w obszarze przejazdu kolejowo-drogowego 

decydującym czynnikiem jest czas przekazania informacji o tym zdarzeniu właściwym 

służbom. W tym celu zasadnym wydaje się stosowanie dodatkowych oznaczeń  

na przejazdach kolejowo-drogowych zawierających podstawowe informacje nt. sposobu 

postępowania (przykład wybranych rozwiązań stosowanych na świecie przedstawiono  

na Rys. 9). Informacje takie powinny zawierać dane nt. numeru telefonu alarmowego, 

numeru przejazdu i ewentualnie miejsca (drogi) przy jakiej dany przejazd się znajduje. 

Informacja taka powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym. W Polsce,  

po ustanowieniu właściwych procedur numerem alarmowym mógłby stać się przyjęty już  

w systemie powiadamiania numer 112. Właściwy miejscowo koordynator numeru 112 

zawiadamiałby właściwe jednostki ratownictwa oraz zarządcę infrastruktury. Oczywiście 

takie podejście wymaga wzajemnych porozumień międzyresortowych, ale realizacja 

omawianego scenariusza niewątpliwie przyczyniłaby się do wzrostu bezpieczeństwa  

na PKD. Potencjalne korzyści z wdrożenia tego typu informacji przejazdowych dostrzegł 

również największy zarządca infrastruktury w Polsce – PKP PLK. 

     

Rys. 95. Informacje z danymi kontaktowymi w przypadku zagrożenia na przejeździe  
kolejowo-drogowym (źródło: google.com) 

 

g) Oznakowanie poziome 

Oznakowanie dojazdów do przejazdów kolejowo-drogowych poziomymi liniami 

spowalniającymi jazdę i przenoszącymi na kierownicę pojazdu efekt drgania, są kolejną 

propozycją na zwiększenie czujności kierowcy pojazdu drogowego (Rys 10). Projekt taki 
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obecnie jest pilotażowo wdrażany przez zarządcę infrastruktury PKP PLK na wybranych 

lokalizacjach w Polsce.  

 

Rys. 10. Poziome pasy ostrzegawcze malowane na jezdni prowadzącej do przejazdu  
(źródło: PKP PLK) 

7. PODSUMOWANIE  

Przejazdy kolejowo-drogowe, tj. skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi 

w jednym poziomie, z uwagi na występującą interakcję między dwoma rodzajami transportu 

należą do jednych z najbardziej newralgicznych miejsc na styku dwóch systemów 

bezpieczeństwa - kolejowego i drogowego. Zdarzenia z udziałem pojazdów drogowych lub 

osób, które w sposób niedozwolony przebywają na obszarze kolejowym, poza wpływem  

na życie i zdrowie ludzkie niejednokrotnie oddziałują również w bardzo negatywnym 

stopniu na organizację ruchu pociągów – skutkując obniżeniem poczucia atrakcyjności tej 

gałęzi transportu wśród społeczeństwa. 

Działania prowadzące do poprawy bezpieczeństwa na styku infrastruktury drogowej  

i kolejowej nie mogą być domeną wewnętrzną jednej gałęzi transportu. Problem 

wypadkowości na przejazdach kolejowo-drogowych oraz w miejscach, gdzie obszar 

kolejowy przekraczany jest przez osoby postronne w sposób niedozwolony, musi być 

rozwiązany kompleksowo poprzez wspólne działanie przedstawicieli zarówno organów 

rządowych, instytucji społecznych, świata naukowego, jak również podmiotów rynku 

transportowego. 

Pomimo stosowania coraz bardziej zaawansowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego, zasadniczą rolę odgrywa właściwa postawa społeczeństwa w kontakcie  

z obszarem kolejowym – np. korzystanie z wyznaczonych miejsc do przekraczania obszaru 

kolejowego oraz respektowanie obowiązujących przepisów prawa przez kierujących 
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pojazdami. W związku z tym istnieje szczególna potrzeba podejmowania akcji promujących 

kulturę bezpieczeństwa wśród obywateli, szczególnie w najmłodszym wieku, a nawet 

włączanie elementów bezpieczeństwa w kontakcie z obszarem kolejowym do podstaw 

programowych. 
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