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System Informacji dla Linii Kolejowych 
(SILK) zaprojektowany i zbudowany został 
z myślą o skatalogowaniu, uporządkowaniu  
i umożliwieniu analizowania wiedzy i da-
nych znajdujących się w licznych zasobach 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PLK). 
Jednym z podstawowych obszarów zasto-
sowań systemu jest wspomaganie zarządza-
nia procesami związanymi z prowadzonymi 
przez Polskie Linie Kolejowe inwestycjami.
 SILK jest systemem informacji przestrzen-
nej, który zgodnie z definicją służy do pozy-
skiwania, gromadzenia, analizowania i udo-
stępniania danych zawierających informacje 
o ich lokalizacji w przestrzeni, powiązane 
z różnorodnymi informacjami opisowymi. 
Danymi takimi mogą być zarówno obiekty, 
tj. linie kolejowe, stacje kolejowe czy działki 
ewidencyjne, jak również wszelkiego rodza-

ju zdarzenia czy zjawiska (np. uszkodzenia 
na liniach kolejowych powstałe na skutek 
powodzi). SILK umożliwia analizę oraz pre-
zentację na mapie zgromadzonych w syste-
mie danych, łącząc wiedzę z zakresu wielu 
dziedzin, takich jak geografia, kartografia, 
geodezja, ochrona środowiska, ekono-
mia, informatyka, statystyka i wiele innych. 
Duży wolumen różnorodnych tematycznie 
danych, jednolicie zorganizowanych wraz  
z funkcjonalnością analityczną systemu, 
to doskonałe narzędzie do wspomagania 
podejmowania decyzji w celu sprawnego  
i efektywnego zarządzania w zakresie pro-
jektowania, utrzymania oraz eksploatacji in-
frastruktury kolejowej.
 Koncepcja systemu SILK powstała w PLK 
na początku 2008 r. Już w tym samym roku 
rozpoczęto pierwsze prace informatyczne 

polegające na opracowaniu projektu pilo-
tażowego systemu. Pozytywne efekty, jakie 
przyniósł projekt pilotażowy, pozwoliły na 
podjęcie decyzji o kompleksowej realizacji 
systemu. 

Moduł LRS

System Informacji dla Linii Kolejowych z za-
łożenia charakteryzuje się budową moduło-
wą. Pierwszym i podstawowym założeniem 
systemu SILK było uporządkowanie wiedzy 
o położeniu linii kolejowych i powiązaniu 
ich lokalizacji w przestrzeni geograficznej  
z systemem kilometracji powszechnie wy-
korzystywanym w środowisku kolejowym. 
W tym celu opracowany został liniowy sys-
tem referencyjny zwany LRS (ang. Linear 
Reference System), spełniający od tej pory 
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jedyne jednolite odniesienie przestrzenne 
dla pozycjonowania wszelkich danych i in-
formacji charakteryzujących linie kolejowe, 
bądź związanych z tymi liniami. LRS, zwa-
ny również modelem sieci linii kolejowych, 
wraz z aplikacją do edycji tego modelu 
stanowi Moduł LRS.  Rozwiązanie informa-
tyczne oparte zostało na światowych stan-
dardach - dla zamodelowania i przechowy-
wania danych wykorzystano bazę danych 
Oracle Spatial w wersji 10g, a całe narzędzie 
oparto na środowisku firmy Bentley.
 W Module LRS przebieg linii kolejowych 
został zintegrowany z bazą danych opisu 
sieci, która przechowuje informacje o kilo-
metracji linii kolejowych. Mechanizmy za-
warte w module umożliwiają wyznaczanie 
położenia oraz wizualizację na mapie infor-
macji opisowych określonych zakresem kilo-
metracji, np. dotyczących modernizacji linii. 
 Wizualizacja danych na mapie możliwa 
jest dzięki temu, że Moduł LRS pozwala na 
wzajemne przeliczanie położenia pomiędzy 
układem kilometracji a układem współrzęd-
nych geodezyjnych i odwrotnie. Zastosowa-
nie takiego algorytmu otwiera możliwości 
wizualizacji wszelkich danych dotyczących 
obiektów lub zdarzeń występujących na li-
niach, bez konieczności wcześniejszego po-
zyskiwania współrzędnych lokalizujących te 
obiekty czy zdarzenia. 
 Dokładność, z jaką na chwilę obecną 
określony jest model sieci linii kolejowych, 
odpowiada dokładności map w skali 1:5 000 
– 1:25 000. Oznacza to, że wszelkie informa-
cje oraz obiekty o zdefiniowanym położeniu 
względem linii kolejowej mogą być lokalizo-
wane na mapie z wyżej podaną dokładno-
ścią. Zgodnie z założeniami, LRS budowany 
jest od ogółu do szczegółu, a więc jego do-
kładność będzie sukcesywnie zwiększana 
do dokładności odpowiadającej mapom 
sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500. 
 Moduł LRS opisany powyżej jest najważ-
niejszym elementem systemu SILK, gdyż 
odpowiada za jednolite odniesienie prze-
strzenne dla lokalizacji wszelkich danych.  
Z tego względu często nazywany jest „krę-
gosłupem” SILK.
 
Moduł Dokumentacja

Kolejnym, po Module LRS, produktem sys-
temu jest Moduł Dokumentacja. Moduł 
Dokumentacja jest narzędziem przezna-

czonym do katalogowania, analizowania  
i wyszukiwania dokumentów zgromadzo-
nych w centralnym repozytorium. Szcze-
gólną zaletą tego narzędzia, która wyróżnia 
je wśród wielu narzędzi służących do zarzą-
dzania i obiegu dokumentów, jest bardzo 
rozbudowana możliwość wyszukiwania 
i analizowania dokumentów w aspekcie 
przestrzennym. Dokumenty mogą być loka-
lizowane w przestrzeni i wizualizowane na 
mapie poprzez wskazanie punktu, linii lub 
obszaru opisującego zakres obowiązywa-
nia dokumentu. Taka informacja może być 
przypisana ręcznie, jak również odczytana 
automatycznie w przypadku dokumentów 
georeferencyjnych, posiadających zapisaną 
w pliku informację o lokalizacji np. ortofo-
tomapa. Moduł Dokumentacja umożliwia 
również wizualizację i analizę dokumentów, 
których lokalizacja opisana jest w układzie 
kilometracji, a nie w układzie współrzędnych 
geodezyjnych. Jest to możliwe, gdyż Moduł 
Dokumentacja wykorzystuje funkcjonalność 
Modułu LRS do lokalizowania w przestrzeni 
geograficznej dokumentów, które posiadają 
informację w postaci zakresu kilometrów li-
nii, z którym związany jest dany dokument.  
 W pierwszym etapie eksploatacji Mo-
dułu Dokumentacja podjęto prace nad 
zorganizowaniem i zapełnieniem struktury 
dokumentów dokumentami o charakterze 
geodezyjnym i kartograficznym. Są to do-
kumenty powstające na różnych etapach 
inwestycji np. mapy do celów projektowych, 
ortofotomapy, profile, a także umowy z wy-
konawcami na opracowanie wspomnianych 
produktów, czy też protokoły z ich kontroli  
i odbioru. Jednocześnie prowadzone są pra-
ce nad wykorzystaniem Modułu Dokumen-
tacja do zarządzania innymi dokumentami 
powstającymi zarówno w procesach inwe-
stycyjnych, jak też eksploatacyjnych i utrzy-
maniowych.

Moduł Nieruchomości

Trzecim modułem systemu jest Moduł 
Nieruchomości opracowany w celu gro-
madzenia, przechowywania, analizowania 
i udostępniania danych dotyczących nieru-
chomości związanych z liniami kolejowymi. 
Dane te mają zarówno charakter przestrzen-
ny np. granice działek ewidencyjnych, jak  
i opisowy – wszelkie informacje o działkach 
i budynkach związane ze stanem prawnym, 

finansowym itp. Tego typu dane do tej pory 
przechowywane były w rozproszonych sys-
temach głównie o charakterze finansowym, 
jednakże systemy te nie przewidywały wi-
zualizacji przestrzennej – lokalizacji na ma-
pie. Informacja przestrzenna jest natomiast  
w naszych czasach niezbędna dla sprawne-
go zarządzania majątkiem, w tym między 
innymi planowania inwestycji. Dlatego też 
Moduł Nieruchomości został opracowany 
w taki sposób, aby taką funkcjonalność za-
pewnić. Moduł Nieruchomości również po-
wiązany jest z Modułem LRS, dzięki czemu 
umożliwia lokalizację na mapie działek i bu-
dynków, bez konieczności wcześniejszego 
pozyskiwania współrzędnych lokalizujących 
te obiekty.

Interaktywna Mapa Linii Kolejowych

Czwartym modułem systemu SILK jest Mo-
duł dostępowy zwany Interaktywną Mapą 
Linii Kolejowych. Mapa ta, oparta na LRS, 
dostępna jest w wewnętrznej sieci intra-
netowej Spółki i pozwala pracownikom na 
uzyskanie podstawowych informacji o sieci 
kolejowej (3). Udostępnia informacje o po-
łożeniu obiektów, charakterystyk i zdarzeń 
zarówno w przestrzeni geograficznej, jak  
i w odniesieniu do linii kolejowych oraz po-
działu administracyjnego kraju. Interaktywna 
mapa udostępnia użytkownikom warstwy 
oraz mapy tematyczne, które umożliwiają 
prezentację wybranych charakterystyk linii 
kolejowych, takich jak elektryfikacja, liczba 
torów czy też maksymalne dopuszczalne 
prędkości. Dostępne są również narzędzia 
pozwalające na interaktywne wyszukiwanie 
i analizowanie informacji o sieci linii kolejo-
wych. Na chwilę obecną funkcjonalność ofe-
rowana przez interaktywną mapę zaspokaja 
najpilniejsze potrzeby w zakresie dostarcza-
nia informacji o liniach kolejowych. Zgodnie 
z oczekiwaniami użytkowników Interaktyw-
na Mapa Linii Kolejowych będzie rozbudo-
wywana zarówno pod względem tematycz-
nym – w zakresie dostępnych w serwisie 
danych, jak też funkcjonalnym – w zakresie 
możliwych do wykonania analiz. 

Podsumowanie

Jednym z kierunków rozwoju systemu SILK 
jest udostępnienie Interaktywnej Mapy 
Linii Kolejowych jako serwis internetowy  
w celu umożliwienia publicznego dostępu 
do wybranych danych o sieci linii kolejowych.  
W gronie zainteresowanych korzystaniem  
z takiego narzędzia mogą znaleźć się pro-
jektanci, wykonawcy realizujący zlecenia dla 
PLK, media jak i pasjonaci kolejnictwa.
 Dzięki założeniu, że SILK budowany jest 
modułowo, a każdy z modułów opiera się 
na wspólnym „kręgosłupie”, system ten jest 
systemem otwartym z nieograniczonymi 

2. Model LRS
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(3) Interaktywna Mapa Linii Kolejowych. 

 

„Information System for Railway Lines tool to supporting decision-making 

process in the PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” 

 

Information System for Railway Lines (SILK) is a spatial information system, which 

was developed to collect, analyze and share data from multiple resources of PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. (PLK). The system is built in a modular way and each module is based 

on a common "backbone" - a linear reference system (LRS Module) - forming spatial 

reference for the whole solution as well as for the other IT systems operated by the Company. 

SILK enables employees of PLK efficient, faster and more effective acquisition of reliable 

and timely information closely related to their position on the map. This allows all processes 

related to decision-making to be taken faster, and decisions are subject to less risk. 
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możliwościami rozwoju. Możliwości jego 
wykorzystania i rozwoju są tak wielkie, jak 
wiele jest dziedzin czy tematów, które moż-
na powiązać z liniami kolejowymi. 

 Korzystając z narzędzi opracowanych 
w ramach systemu, pracownicy PLK mogą 
sprawniej, szybciej i efektywniej przekazy-
wać swoim zwierzchnikom wiarygodne  

i aktualne informacje. Dzięki temu wszelkie 
procesy związane z podejmowaniem decy-
zji mogą trwać krócej, a podejmowane de-
cyzje są obarczone mniejszym ryzykiem. 

3. Interaktywna Mapa Linii Kolejowych
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Tytułowa mapa jest bardzo interesującym 
źródłem wielu informacji o polskiej sieci 
kolejowej (zarówno aktualnej, jak i w ujęciu 
historycznym). Program do obsługi mapy 
wraz z bazą danych można pobrać ze strony: 
www.kolej.one.pl
Jest to strona o charakterze społecznościo-
wym. Ma na celu zebranie jak największej 
ilości informacji na temat historii i stanu 
obecnego infrastruktury kolejowej na tere-
nie kraju. Głównym zadaniem jest skomple-
towanie dat i informacji ważnych dla naszej 
kolei. Kolejnym etapem będzie zebranie 
zdjęć, rycin, biletów, rozkładów jazdy i innych 
ciekawostek z poszczególnych stacji i linii. 
Pierwotnie zakres tematyczny strony ogra-
niczał się do Dolnego Śląska. Od pierwszej 
połowy 2004 roku strona prezentuje dane 
zebrane przez połączone siły Marka Potoc-
kiego i Jarosława Woźnego. 
 
Opracował Maciej Kruszyna z wykorzysta-
niem informacji otrzymanych od Jarosława 
Woźnego

RailMap – Mapa polskiej sieci kolejowej
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