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Ramowa oferta dla „Sponsora strategicznego” 

czasopisma Przegląd Komunikacyjny

Sponsor strategiczny zawiera umowę z wydawcą czasopisma na okres roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejne lata. 
Uprawnienia wydawcy do zawierania umów posiada SITK O. Wrocław.

Przegląd Komunikacyjny oferuje dla sponsora strategicznego następujące świadczenia:
 ! zamieszczenie logo sponsora w każdym numerze,
 ! zamieszczenie reklamy sponsora w jednym, kilku lub we wszystkich numerach,
 ! publikacja jednego lub kilku artykułów sponsorowanych,
 ! publikacja innych materiałów dotyczących sponsora,
 ! zniżki przy zamówieniu prenumeraty czasopisma.

Możliwe jest także zamieszczenie materiałów od sponsora na stronie internetowej czasopisma.
Przegląd Komunikacyjny ukazuje się jako miesięcznik.
Szczegółowy zakres świadczeń oraz detale techniczne (formaty, sposób i terminy przekazania) są uzgadniane indywidualnie z Pełnomocnikiem 
ZO Wrocław SITK.

Prosimy o kontakt z: dr hab. inż. Maciej Kruszyna na adres mailowy:
 redakcja@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Cena za świadczenia na rzecz sponsora uzależniana jest od uzgodnionych szczegółów współpracy. Zapłata może być dokonana jednorazowo 
lub w kilku ratach (na przykład kwartalnych). Część zapłaty może być w formie zamówienia określonej liczby prenumerat czasopisma.

Podstawowe informacje dla Autorów artykułów

„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekono-
miczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowa-

nie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:

1.  Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych progra-
mów (np. Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być wkomponowa-
ne w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, 
fotografi e, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki. Można je także wsta-
wić do pliku z tekstem po zakończeniu tekstu. Możliwe jest oznaczenie miejsc 
w tekście, w których autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. 
Obowiązuje odrębna numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki, fotogra-
fi e itp.) oraz tabel.

2.  Całość materiału nie powinna przekraczać 12 stron w formacie Word (zalecane 
jest 8 stron). Do limitu stron wlicza się ilustracje załączane w odrębnych plikach 
(przy założeniu że 1 ilustracja = ½ strony).

3.  Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych styli,  
wcięć,  podwójnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie, 
podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne 
i dolne. Nie stosować przypisów.

4.  Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów ilu-
stracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numera-
cję należy zestawić na końcu artykułu (jako „Materiały źródłowe”). Zestawienie 
powinno być ułożone alfabetycznie. 

5.  Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim, powi-
nien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od 
podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji.

Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają procedurom recenzji merytorycznych 
zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala zaliczyć je, po opublikowaniu, do dorobku 
naukowego (z punktacją przyznawaną w toku oceny czasopism naukowych – aktu-
alnie jest to 8 punktów). 

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzen-
tów spoza jednostki. Zasady kwalifi kowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny 
formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczegól-
nych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim numerze oraz na 
stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzen-
tów współpracujących. 

Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redak-
cja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z „ghostwriting” mamy 
do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez 
ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w 
podziękowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje musząbyć orygi-
nalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest za-
mieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych i podobnych 
(na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów 
publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.

Korespondencję inną niż artykuły do recenzji prosimy kierować na adres:
listy@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” dzieli się na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury transportu” oraz 

„pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację (w zgłoszeniu), do której grupy zaliczyć ich prace.

Materiały do publikacji: zgłoszenie, artykuł oraz oświadczenie Autora, należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji:

Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp. Szczczegóły na: http://przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/patron.html

Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty. Patronat obejmuje:
• ogłaszanie przedmiotowych inicjatyw na łamach pisma,
• zamieszczanie wybranych referatów / wystąpień po dostosowaniu ich do wymogów redakcyjnych,
• publikację informacji końcowych (podsumowania, apele, wnioski),
• kolportaż powyższych informacji do wskazanych adresatów.

www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie, tytuł artykułu oraz streszczenie 
(po polsku i po angielsku) i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku). Szczegóły przygotowania materiałów oraz wzory załączników dostępne są ma stronie:

 www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
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Szanowni P.T. Czytelnicy

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Przeglądu Komunikacyjnego. Jest on poświęcony w 
części problematyce kolejowego transportu pasażerskiego, a w części zagadnieniom badań 
konstrukcji infrastruktury transportowej. Pierwszy artykuł prezentuje systemy internetowej 
informacji pasażerskiej. Autorzy dokonują w nim przeglądu i aktualnej oceny funkcjonowa-
nia informacji internetowej pasażerskiej wybranych przewoźników. Stwierdzają, że daje się 
zauważyć coraz większe wykorzystanie informacji internetowej do połączeń, zakupów bile-
tów. W konkluzji stwierdzają, że brak jest w kraju globalnej informacji dotyczącej sieci a nie 
tylko intersujących pasażera tras. Interesujące są studia kolejnego Autora nad rozwojem ko-
lejowego transportu pasażerskiego na Węgrzech. Węgry są krajem gdzie jest najlepiej rozwi-
nięty w Europie kolejowy transport pasażerski pomimo, że kolej węgierska nie jest najnowo-
cześniejsza ani najszybsza w Europie. Wg badań Autora w ostatnich latach nastąpił spadek 
popularności przewozów. Autor tłumaczy to opóźniającą się modernizacją infrastruktury.  
Kolejny artykuł prezentuje badania Autora nad wpływem nierówności w bezstykowym torze 
kolejowym. Powstające w torze nierówności prowadzą do nierównomiernego rozkładu ob-
ciążenia podkładu na podłoże jak również do obniżenia efektywności trakcyjnej koła pojaz-
du rozumianej jako stopień wykorzystania jego przyczepności. Ostatni artykuł przedstawia 
problematykę oceny sztywności obiektów mostowych. Autor proponuje do oceny i podziału 
obiektów mostowych wprowadzić parametr sztywności, wyrażający się stosunkiem siły do 
przemieszczenia wywołanego tą siłą. Za pomocą tego parametru proponuje podział obiek-
tów mostowych na masywne i wiotkie. Parametr sztywności można określać na podstawie 
obliczeń lub pomiarów in situ. 

W numerze także wspomnienie pośmiertne Kolegi dra inż. Zbigniewa Kozaczka wybitnego 
specjalisty z zakresu konstrukcji pojazdów szynowych. Honorowego członka Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Komunikacji. Wielkiego patrioty i człowieka wielkiej prawości i 
pogody ducha. Ponadto w numerze tradycyjnie przegląd prasy z zakresu transportu i infra-
struktury transportowej. 

Życzę naszym drogim Czytelnikom dobrej lektury.

Redaktor Naczelny 

Prof. Antoni Szydło
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Poznań przyjął nowe standardy 
rowerowe. Będzie bezpieczniej 
na drogach?
Marcin Idczak, Głos Wielkopolski, 4.01.2016 

Maciej Wudarski, zastępca prezydenta miasta za-
twierdził Standardy Rowerowe Poznania. 
To dokument, który ma być dużym ułatwieniem 
dla służb miejskich, rad osiedli, organizacji rowe-
rowych oraz projektantów podczas prac koncep-
cyjnych i przygotowaniu dokumentacji technicz-
nych nowych ulic i tras w Poznaniu. Pozwoli na 
szybką budowę bezpiecznych dróg rowerowych. 
- To efekt kilku miesięcy pracy - wspomina - Ma-
ciej Wudarski. Z nowych zasad zadowolony jest 
Wojciech Makowski, ofi cer rowerowy. - Wprowa-
dzenie nowych standardów zapewni jednolitą, 
wysoką jakość poznańskich tras rowerowych - 
tłumaczy Wojciech Makowski. - Dokument obej-
muje, reguluje wszystkie kluczowe elementy 
infrastruktury. Wskazuje, jak projektować drogi i 
pasy rowerowe, różne rodzaje śluz dla jednośla-
dów, jak prowadzić rowerzystów przez skrzyżo-
wania czy wzniesienia – dodaje (...).

Katowice będą miały autobusy 
na prąd
Justyna Przybytek, Dziennik Zachodni, 28.12.2015 

Kilkanaście autobusów zasilanych prądem planu-
je kupić do końca 2018 roku katowicki PKM. Tym-
czasem przedsiębiorstwo odebrało 20 solarisów. 
Katowicki PKM jeszcze przed świętami odebrał 
20 nowych autobusów - pięć jednoczłonowych 
i 15 przegubowych. Wszystkie niskopodłogowe, 
z klimatyzacją, ale też gniazdami USB, w których 
podróżni podładują telefony komórkowe. Pojaz-
dy pojawią się m.in. na trasach linii numer 7, 692 
i 76. W sumie do 2018 roku PKM planuje kupić 
100 nowych autobusów, wśród nich pojawią 
się pierwsze we fl ocie przedsiębiorstwa pojazdy 
elektryczne (...). 

Tramwaje Śląskie: Nowe Skarbki 
jeżdżą na linii 21 do Sosnowca
Tomasz Szymczyk, Dziennik Zachodni, 11.01.2016 

Tramwaje Śląskie kupiły dwanaście dwukierun-
kowych i częściowo niskopodłogowych Skarb-
ków. Część z nich jeździ po torach Zagłębia. Po 
Sosnowcu i Będzinie od czwartku, a od dzisiaj 
również po Dąbrowie Górniczej kursować będą 
nowe wagony Tramwajów Śląskich typu Skarbek. 
Obsługują one linię nr 21 z Sosnowca-Milowic 
do byłej Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. 
Skarbki są trzyczłonowe, a środkowy człon jest 
niskopodłogowy. W każdym wagonie zmieści 
się 198 pasażerów, w tym 46 na miejscach sie-
dzących. Wagony wyposażono w nowoczesny 
system informacyjny, a także system smarowania 
obrzeży kół zapewniający cichą jazdę. W każdym 
z tych wozów działa również tzw. czarna skrzyn-
ka. 

Czy w Radomiu potrzebny jest 
tramwaj?
Transport Publiczny, Kasper Fiszer, 21.01.2016

Radomskie Towarzystwo Naukowe zorganizo-
wało spotkanie z mieszkańcami w sprawie moż-
liwości uruchomienia w mieście pierwszej linii 
tramwajowej. O sensowności tego rozwiązania 

mają świadczyć podobne inwestycje w miastach 
francuskich. Cykl debat ma być kontynuowany, 
ale póki co entuzjazm społeczników nie przekła-
da się na realne plany budowy. Choć 214-tysięcz-
ny Radom ma więcej ludności niż eksploatujące 
sieci tramwajowe Toruń, Olsztyn, Elbląg czy Gru-
dziądz, a pierwsze koncepcje budowy tramwaju 
pojawiły się już pół wieku temu, do dziś trzonem 
komunikacji w mieście jest autobus. Lokalne sto-
warzyszenie Radomskie Towarzystwo Naukowe 
powołało inicjatywę Tramwaj w Radomiu, która 
ma przekonywać do wprowadzenia do miasta 
nowego środka transportu. RTN wraz z inną or-
ganizacją społeczną – Bractwem Rowerowym 
– zorganizowało we wtorek pierwsze otwarte 
spotkanie z mieszkańcami, które miało poka-
zywać plusy inwestycji w transport szynowy. 
Społecznicy odwołują się do rozwiązań francu-
skich i proponują skorzystanie z doświadczeń 
podobnych wielkościowo ośrodków. W debacie 
wzięła więc udział Bernadette Caillard Humeau, 
była wiceprezydent niespełna 150-tysięcznego 
Angers odpowiedzialna za wdrożenie koncepcji 
budowy nowego systemu tramwajowego w tym 
mieście, który został otwarty w 2011 roku. 

Wykolejone Krakowiaki. Przez zły 
stan torów?
Transport Publiczny, Witold Urbanowicz, 
20.01.2016

Od momentu wprowadzenia Krakowiaków do 
ruchu doszło do trzech wykolejeń. W komenta-
rzach pojawiają się sugestie, że wina leży po stro-
nie taboru. Sam jednak przewoźnik zapewnia, że 
powodem wykolejeń był zły stan infrastruktury. 
Nowe tramwaje charakteryzują się wysokimi 
wskaźnikami niezawodności i gotowości. Pierw-
szy Krakowiak, dostarczony przez Pesę, zaczął 
wozić pasażerów 31 sierpnia 2015 r., gdy otwarto 
nową trasę tramwajową Lipska – Wielicka. – Od 
początku eksploatacji wagony typu „Krakowiak” 
przejechały już ok. 300 000 km – informuje Ma-
rek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie. Nowe 
tramwaje wzbudzają dużo emocji w związku z 
pośpiechem, w jakim je wykonano. Realizacja 
kontraktu na dostawy 35 tramwajów powinna 
była zakończyć się w połowie września 2015 r., 
jednak w tym terminie w Krakowie były tylko 
dwa wozy. Mimo spiętrzenia różnych zamówień 
producentowi udało się dostarczyć wszystkie 
tramwaje. Ostatni z nich został odebrany tuż 
przed końcem roku. Pośpiech budził obawy o 
jakość wykonania. Czytelnicy i pasażerowie pod-
nosili też m.in. kwestie wykonania elementów 
wnętrza. Nowy tabor zawsze budzi większe zain-
teresowanie – także pod kątem odnotowywania 
awarii i nietypowych zdarzeń. Jak informuje MPK 
Kraków, od momentu rozpoczęcia eksploatacji 
doszło do trzech wykolejeń – na ul. Ujastek, na 
rondzie Kocmyrzowskim i na al. Solidarności. Ko-
mentatorzy zaczęli upatrywać przyczyn zdarzeń 
w wykonaniu taboru. Sam przewoźnik zaprzecza 
jednak takim sugestiom. – Powodem wykolejeń 
był zły stan infrastruktury – mówi Marek Gancar-
czyk. […]

Tramwaje Pesy będą jeździć 
po Kijowie?
Gazeta Wyborcza, Andrzej Kublik, Edyta Bryła, 
22.01.2016 

Ukraińskie media podają, że w Kijowie ogłoszono 
przetarg ustawiony pod tramwaje Pesy, których 

nie odbiera Moskwa. W ostatnich dniach 2015 
r. przewoźnik miejski w Kijowie ogłosił przetarg 
na zakup dziesięciu nowych tramwajów nisko-
podłogowych o wartości do 287 mln hrywien 
(obecnie to ok. 12 mln dol.). Według ukraińskie-
go portalu LigaBiznesInform warunki przetargu 
sugerują, iż został ustawiony pod pojazdy byd-
goskiej fi rmy Pesa. Rozstrzygnięcie zaplanowano 
na 12 lutego, a zwycięzca ma już do połowy roku 
dostarczyć dziesięć pojazdów o długości od 26 
do 28 m. - Warunki techniczne rozpisano pod 
Pesę. Oprócz Polaków nikt nie zdoła we wska-
zanym terminie zbudować od zera i dostarczyć 
tramwajów - powiedział ukraińskiemu portalo-
wi Ołeksandr Kawa, były doradca ds. transportu 
mera Kijowa Witalija Kliczki. Kawa podkreślił, 
że Pesa nie musi homologować tramwajów na 
Ukrainie, bo mają homologację z Rosji.

Brema kupuje 67 tramwajów
 InfoTram, 14.01.2016

Bremer Straßenbahn AG ogłasza przetarg na do-
stawę 67 całkowicie niskopodłogowych tramwa-
jów. Wagony mają być trzy lub czteroczłonowe, 
ośmioosiowe. Ich pojemność to minimum 235 
pasażerów. Pojazdy muszą być zdolne do kurso-
wania w trakcji podwójnej. Maksymalna długość 
wagonu to 37 m, minimalna zaś 35,5 m. Zestaw 
dwuwagonowy nie może być dłuższy niż 75 m. 
Wysokość podłogi przy wejściach dla pasażerów 
to 290-310 mm. Tramwaje mają być też w pełni 
klimatyzowane. Muszą zostać zaprojektowane 
tak, aby swobodnie kursować po całej sieci za-
mawiającego. Zamówienie przewiduje dwie 
opcje. Pierwsza zakłada dostawę 10 wagonów, 
można z niej skorzystać do 2020 roku, druga zaś 
7 dodatkowych wagonów do 2022 roku. Wago-
ny z zamówienia podstawowego mają być do-
starczane od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 
2021 roku. 

Nowe połączenia tramwajowe 
w Budapeszcie
Railway Gazette, 18.01.2016

Rozpoczęcie przewozów pasażerskich 16 stycz-
nia oznacza ukończenie prac nad nowymi po-
łączeniami tramwajowymi północ - południe w 
Budzie, czyli na prawym brzegu Dunaju. Zbudo-
wano następujące linie: ta łącząca Üstökös utca 
i Margit körút i biegnąca przez dwa boki Széll 
Kálmán tér pozwala linii 17 to kursować od Bécsi 
út/Vörösvári út do parku Savoya.  Koszt tego pro-
jektu wyniósł 10,8 mld forintów (150 mln PLN), z 
czego 90,4% pokryły fundusze europejskie. Dru-
ga część to odtworzenie połączenia o długości 
1km od Batthyány tér do Margit híd, żeby linie 19 
i 41 docierały do Bécsi út/Vörösvári út. Część tego 
odcinka jest jednotorowa, ze względu na ograni-
czoną przestrzeń pod mostem. Koszt budowy to 
5,1 mld forintów (ok. 71 mln PLN) z dofi nansowa-
niem UE wynoszącym 68,3%. 

Londyńskie metro zaprasza do 
przetargu na „New Tube for London”
Railway Gazette, 18.01.2016

Spółka Transport for London zaprosiła fi rmy Al-
stom, Bombardier, CAF, Hitachi i Siemens do 
wzięcia udziału w przetargu na dostawę 250 
nowych składów dla londyńskiego metra. Zamó-
wienie stanowi część projektu New Tube for Lon-
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don, którego celem jest modernizacja taboru, 
infrastruktury i sterowania ruchem na liniach ma-
łego profi lu Piccadilly, Waterloo & City, Bakerloo 
i Central. Zamówiony tabor ma być dostarczany 
od początku lat 20. Koszt zamówienia szacowany 
jest pomiędzy 1 a 2,5 mld funtów. Przedstawicie-
le TfL podkreślają, że pociągi mają być „odporne 
na przyszłość”, co zawiera opcję przestawienia 
ich na kursowanie automatyczne. Zakłada się, 
że składy powinny służyć londyńczykom przez 
około 50 lat.

Testy rozpoczęte na Citybanan 
w Sztokholmie 
Railway Gazette, 19.01.2016

Rozpoczęcie testów na podziemnym połącze-
niu pod centrum Sztokholmu rozpoczęły się 
14 stycznia przejazdem specjalnego pociągu z 
udziałem minister infrastruktury Anny Johansson 
pomiędzy stacjami Stockholms Södra i Tomte-
boda. Do pomiarów wykorzystywany jest tabor 
spalinowy, ponieważ prace elektryfi kacyjne na 
tej liczącej 6km linii nie zostały jeszcze zakończo-
ne. Budowa podmiejskiego tunelu, który koszto-
wał prawie 17 mld koron (ok. 8 mld PLN) ma za-
kończyć się latem, zaś rozpoczęcie regularnego 
ruchu zaplanowane jest na lipiec 2017. Pozwoli 
to zwiększyć częstotliwość kursowania pocią-
gów na linii średnicowej z dotychczasowych 28 
do 52 pociągów na godzinę. Ruch podmiejski 
i regionalny zostanie przekierowany na nowe 
połączenie, zaś z dotychczasowych torów będą 
korzystać pociągi dalekobieżne i towarowe. 

PKP testuje automatyczne drzwi 
w dworcach
PKP SA, 22.01.2016 

PKP SA rozpoczęła pilotażowy program automa-
tycznego otwierania i zamykania dworców kole-
jowych. Obecnie taką funkcjonalność posiadają 
cztery obiekty w województwie mazowieckim. 
Dzięki wprowadzeniu systemu, dworce kolejo-
we w Rogowie, Chynowie, Sulejówku Miłosnej i 
Rembertowie są automatycznie otwierane i za-
mykane. Dotychczas zajmowali się tym pracow-
nicy ochrony. Nowy system usprawnia ich pracę, 
pozwalając na większe skoncentrowanie się na 
czynnościach mających zapewnić bezpieczeń-
stwo na terenie dworców. Dzięki wprowadzone-
mu rozwiązaniu w określonych godzinach drzwi 
są automatycznie blokowane i odblokowywane, 
przy zapewnieniu możliwości wyjścia osobom, 
które zostały zablokowane w obiekcie oraz 
wejścia osobom upoważnionym. Zapewnieniu 
bezpieczeństwa służą także kamery. Pracownicy 
ochrony mogą na bieżąco sprawdzać czy zare-
jestrowane w systemie zdarzenia alarmowe wy-
magają ich interwencji. Jeszcze w tym kwartale 
nowy system zostanie zastosowany na czterech 
kolejnych dworcach: Warszawa Ursus, Kolumna 
Łask, Błonie i Tomaszów Mazowiecki.

Radom: Kolejarze zagrodzili dojście 
do P+R
Transport Publiczny, Jakub Madrjas, 22.01.2016

W Radomiu klienci kolei mieli 40 metrów z par-
kingu P+R na peron. PLK w ramach modernizacji 
stacji odgrodziła się jednak od pasażerów płotem 
i ci muszą udać się w ośmiokrotnie dłuższą drogę. 
Kolejarze często informują, że w wyniku moder-

nizacji stacji kolejowych zyskują pasażerowie. Po 
co jednak wydawać miliony na windy, informację 
pasażerską i remonty przejść podziemnych, skoro 
jednocześnie likwidowana jest najprostsza droga 
na peron? Tak stało się w Radomiu. Otwarty na 
początku 2012 roku parking Kolei Mazowieckich 
jest bardzo wygodnie położony – tuż przy pe-
ronie 1., skąd odjeżdża większość pociągów do 
Warszawy. W ramach modernizacji stacji peron 
ogrodzono. Teraz pasażerowie zostawiający sa-
mochód na parkingu KM muszą przejść naokoło 
aż 300 metrów. Wcześniej z parkingu wchodziło 
się właściwie prosto na peron – odległość wyno-
siła 40 metrów. Niestety, przez błoto, bo droga 
była „nieofi cjalna”. Mieszkańcy liczyli, że podczas 
modernizacji powstanie tu normalny chodnik – 
koszt nie byłby przecież wysoki. Zamiast tego po 
otwarciu przebudowanego peronu zastali płot. 
(…) Wydaje się jednak, że pasażerowie mają jesz-
cze szansę na uratowanie krótszej drogi dojścia. 
– Polskie Linie Kolejowe rozważają wprowadze-
nie rozwiązań ułatwiających komunikację pasa-
żerów w obrębie stacji w Radomiu.

Dworzec w Dąbrowie Górniczej będzie 
remontowany! PKP ma koncepcję
Tomasz Szymczyk, Dziennik Zachodni, 11.01.2016

Kolej chce wreszcie wyremontować dworzec 
PKP w Dąbrowie Górniczej. Jest koncepcja, aby 
dworzec stojący przy peronach przebudować, 
aby ponownie służył pasażerom. Kasa biletowa 
Kolei Śląskich na stacji w Dąbrowie Górniczej w 
tej chwili mieści się w kontenerze. Niezagospo-
darowane są za to dwa stojące tu dworce - jeden 
z czasów Kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej, drugi 
- starszy - z czasów Kolei Warszawsko-Wiedeń-
skiej. Dość niespodziewanie okazuje się, że PKP 
SA ma koncepcję przebudowy tego drugiego 
na obiekt pełniący funkcję... obsługi podróżnych. 
Kolej do Dąbrowy Górniczej dotarła w 1859 roku, 
gdy oddano do użytku odnogę Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej (...).

Lokalne Centrum Sterowania 
w Malborku. Koniec modernizacji linii 
kolejowej E65 
R.Konczyński, Dziennik Bałtycki, 28.12.2015 

Zakończyła się modernizacja linii kolejowej E65 
na odcinku LCS Malbork od Szymankowa do gra-
nicy województwa pomorskiego, za Prabutami. 
Prace trwały w sumie 4 i pół roku. Zmodernizo-
wany 51-kilometrowy odcinek "malborski", tak 
jak pozostałe siedem na linii E65 Warszawa-Gdy-
nia, został wyposażony w komputerowy system 
sterowania ruchem kolejowym koordynowany 
przez Lokalne Centrum Sterowania (LCS) (...). Mo-
dernizacja linii E65 na odcinku LCS Malbork była 
realizowana jako jeden projekt razem z LCS Iława. 
Koszt całkowity projektu wyniósł 2 mld 27 mln 
544 tys. 54,59 zł. Inwestycja została dofi nanso-
wana z budżetu Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
kwotą 1 mld 220 mln 561 tys. 930,19 zł.

Elektry* kacja linii kolejowej z Kartuz 
do Trójmiasto już niebawem 
Lucyna Puzdrowska, Dziennik Bałtycki, 8.01.2016 

Trwają prace nad elektryfi kacją kolei do Kartuz. 
Projekt ma poprawić komfort i szybkość porusza-
nia.  Poseł Stanisław Lamczyk zabiega o elektry-

fi kację linii kolejowej do Kartuz. Jak zapowiada, 
kolej elektryczna znacznie poprawi komfort 
poruszania się na linii Kartuzy - Trójmiasto, m.in. 
możliwe będzie zwiększenie częstotliwości kur-
sów pociągów, jak i skrócenie czasu przejazdu, 
nawet do 30 minut. Będzie to kolejna istotna 
zmiana dla połączeń komunikacyjnych z Kar-
tuzami, w grudniu ruszyła długo wyczekiwana 
budowa obwodnicy. - Teraz ważne jest, aby przy 
okazji budowy obwodnicy Kartuz skoordyno-
wać wszystkie prace tak, by potem współgrały 
z elektryfi kacją kolei i żeby uniknąć niepotrzeb-
nych inwestycji w przyszłości - mówi poseł Lam-
czyk (...).

Wielu chętnych 
na modernizację linii E20
Rynek Kolejowy, Jakub Madrjas, 22.01.2016 

PKP Polskie Linie Kolejowe otworzyły wnioski na 
udział w dwóch postępowaniach na moderniza-
cję linii E20 pomiędzy Warszawą a Poznaniem. 
Do wydania jest tu 2,6 mld zł funduszy z CEF. 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły w ubiegłym 
roku przetargi na modernizację linii Warszawa 
– Poznań na odcinku Sochaczew – Swarzędz. 
Inwestycja będzie fi nansowana z unijnego in-
strumentu fi nansowego CEF „Łącząc Europę”. 
Za ponad 2,6 mld zł PLK zmodernizuje 230 km 
torów, 10 stacji i przystanków. Prace torowe po-
dzielono na trzy części. Postępowania są dwu-
etapowe, w dwóch pierwszych poznaliśmy już 
podmioty, które zgłosiły się do etapu prekwali-
fi kacji. 

Nowe pociągi PKP Intercity DART 
już w woj. śląskim 
AS, Dziennik Zachodni, 10.01.2016 

Wczoraj m.in. na stację kolejową w Katowicach, 
Pszczynie i Bielsku-Białej wjechały następne 
PesaDARTY czyli nowe pociągi PKP Intercity. 
Nowoczesne pociągi będą teraz kursować na 
trasie do Katowic, Bielska Białej, Wisły i Warsza-
wy. Kolejne pociągi trafi ą także do Białegostoku 
i Lublina. Obecnie osiem pociągów PesaDART 
przeszło restrykcyjny proces odbiorów. Od 29 
grudnia 2015 r. w barwach PKP Intercity kursują 
dwie pierwsze jednostki, obsługując połączenia 
do Białegostoku (IC Mickiewicz) oraz Lublina (IC 
Bystrzyca). Od wczoraj natomiast nowe pociągi 
wyjeżdżają także na stacje naszego wojewódz-
twa. Nowymi składami PesaDART pasażerowie 
pojadą m.in. do Wisły, Warszawy, Białegostoku, 
Piotrkowa Trybunalskiego, Częstochowy, Kato-
wic czy Bielska Białej (...). 

Nowoczesne lokomotywy już 
w Poznaniu. Będzie ich jeszcze więcej
Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski, 12.01.2016

Pierwsze trzy z piętnastu nowoczesnych loko-
motyw Vectron, którymi PKP Cargo będzie ob-
sługiwać połączenia międzynarodowe, dotarły 
już do Poznania. Poznański oddział PKP Cargo 
obsługujący połączenia międzynarodowe po-
ciągów towarowych doczekał się nowych loko-
motyw. I to nie byle jakich, bo chodzi o pojazdy 
Vectron. Maszyny dotarły w poniedziałek wie-
czorem do Poznania (...).
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Przewozy Regionalne kończą 
przygodę z autobusami szynowymi 
SA101 i SA102
Rynek Kolejowy, Michał Szymajda, 22.01.2016 

Ostatni użytkownik zbudowanych w ZNTK Po-
znań autobusów szynowych SA101 i SA102, 
którym jest Oddział Pomorski Przewozów Re-
gionalnych, kończy przygodę z tymi pojaz-
dami. Większość z nich zakończy kursowanie 
w najbliższych tygodniach. Seria pojazdów 
szynowych SA101 (dwuczłonowe) oraz SA102 
(trzyczłonowe), która miała odmienić wizerunek 
kolei lokalnych, produkowana była w Poznań-
skim ZNTK w latach1991 – 1996. Pierwotnie PKP 
planowało zakup ponad 200 takich pojazdów, 
z których powstało… 6. Od kilku lat wszystkie 
kursują po lokalnych liniach województwa po-
morskiego, głównie na linii Słupsk – Szczecinek, 
Chojnice – Tczew, Chojnice – Kościerzyna i Choj-
nice – Szczecinek. Obecnie sprawnych jest tylko 
5 autobusów szynowych obu typów (2 SA101 
i 3 SA102). Niewielka moc pojazdów oraz słaba 
amortyzacja nierówności toru są wadami, które 
dają się we znaki przez cały okres eksploatacji se-
rii. Pasażerowie skarżą się też na mało wydolne 
ogrzewanie, nieszczelne okna oraz niewygodne 
fotele. (…)

Kto dostarczy pociągi intercity 
dla Holandii?
Rynek Kolejowy, Łukasz Pastor, 23.01.2016 

Koleje Holenderskie NS wyłoniły czterech poten-
cjalnych dostawców, którzy powalczą o kontrakt 
na dostawę nowej fl oty pociągów kategorii in-
tercity. Składy będą poruszały się z prędkością 
do 200 km/h i będą kursowały m. in. po linii HSL 
Zuid. O przyznanie kontraktu walczą: Alstom, 
Bombardier, Siemens oraz Stadler. Rozstrzy-
gnięcie kontraktu nastąpi najprawdopodobniej 
w połowie tego roku. Pociągi miałyby zostać 
włączone do eksploatacji za pięć lat. Przetarg 
został ogłoszony w lipcu 2014 roku. Obejmuje 
on dostawę pociągów w wersjach o długo-
ści 80, 110 oraz 160 metrów. Pociągi mają być 
dwusystemowe, przystosowane do sieci 1,5 kV 
prądu stałego i 25 kV prądu przemiennego. Skła-
dy będą wyposażone w krajowe systemy bez-
pieczeństwa, a także w system ETCS. Nowa fl ota 
pociągów intercity ma kursować m. in. po linii 
HSL Zuid. Tam zastąpią one składy zestawione z 
lokomotyw Traxx i wagonów pracujących w sys-
temie push-pull, które do tej pory kursowały w 
relacji Amsterdam - Rotterdam, a także do Bredy.

Koleje Śląskie wracają do Bogumina. 
Od poniedziałku pociągi do Czech
Arkadiusz Biernat, Dziennik Zachodni, 16.01.2016

Koleje Śląskie wracają do czeskiego Bogumina. 
Od poniedziałku pociągi znów pojadą do Czech 
przez Chałupki. Przypomnijmy, że składy KŚ mia-
ły do Bogumina jeździć już 13 grudnia, ale ze 
względu na opóźnienia w remoncie linii kolejo-
wej z Rybnika do Chałupek nie było to możliwe. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły prace 
remontowe na odcinku Wodzisław Śl. - Chałupki. 
Dzięki temu Koleje Śląskie, które od kilku dni na 
trasie prowadziły przejazdy techniczne od po-
niedziałku (18 stycznia) mogą z tej linii odwołać 
zastępcze autobusy i uruchomić na niej połącze-
nia kolejowe (...). 

PKP Intercity znalazło w spółce 
dodatkowych 165 mln złotych
Rynek Kolejowy, Michał Szymajda, 22.01.2016

– Cały czas pracujemy nad lepszym wykorzy-
staniem własnych zapleczy w Gdyni, Warszawie, 
Wrocławiu i Krakowie. Zakłady zajmujące się 
przeglądami i naprawami okresowymi lokomo-
tyw i wagonów pracują już według nowego 
wzorca logistycznego – mówił podczas spotka-
nia z dziennikarzami Piotr Rybotycki, członek za-
rządu PKP Intercity. Daje to spore oszczędności, 
których spółka szuka także na innych polach. 
Spółka wskazuje na konkretne oszczędności, 
które wynikają z lepszej organizacji pracy. Na 
przykład: średni czas przeglądu lokomotywy 
na poziomie P1 skrócił się o 37% i obecnie, za-
miast 8 godzin, trwa 5. Aż o 47% wzrosła także 
dostępność lokomotyw. Dzięki wzrostowi efek-
tywności spółka od sierpnia mogła zrezygno-
wać z pożyczania od PKP Cargo i innych fi rm 5 
lokomotyw EU07.
– Zarządziliśmy też generalne sprzątanie sta-
nowisk pracy i hal. Usunęliśmy w ten sposób aż 
300 ton złomu. Przy okazji porządkowania oka-
zywało się, że w halach znajdują się części do lo-
komotyw, których nie eksploatujemy od lat. Ze 
sprzedaży złomu zyskaliśmy 3 mln zł. Postano-
wiliśmy zostawić te pieniądze na stanowiskach 
pracy i zapytać pracowników warsztatowych 
czego najbardziej im potrzeba. Poprosili o nowe 
narzędzia, do których sami zbudowali stelaże. 
Oczywiście je dostali – mówił Piotr Rybotycki, 
członek zarządu PKP Intercity ds. operacyjnych.

Rozpoczęcie budowy kolei dużych 
prędkości Dżakarta – Bandung
Railway Gazette, 21.01.2016

Prezydent Indonezji Joko Widowo i guberna-
tor Dżakarty Basuki Purnama wzięli udział 21 
stycznia w uroczystości położenia kamienia 
węgielnego w Citalong Witan, co symbolicznie 
rozpoczęło budowę linii kolejowej o długości 
142 km między miastami Dżakarta i Bandung. 
Władze Indonezji w październiku zeszłego roku 
podpisały umowę, na mocy której konsorcjum 
z udziałem 40% chińskiego kapitału będzie w 
stanie wybudować tę linię bez fi nansowego 
zaangażowania rządu Indonezji. Trzy czwarte 
kosztów szacowanych na 5,5 mld $ ma po-
krywać pożyczka z China Development Bank. 
Udział krajowy zapewniają fi rma budowlana Wi-
jaya Karya, operator dróg płatnych Jasa Marga i 
krajowe koleje PT KAI. 

Rozpoczęły się testy pociągów 
towarowych w tunelu Gotarda
Railway Gazette, 18.01.2016

16 stycznia uruchomiono próbny ruch towa-
rowy w mierzącym 57km długości tunelu Go-
tarda. Firmy AlpTransit Gotthard i SBB Cargo 
rozpoczęły nadzorowane przewozy z licznymi 
rodzajami wagonów, w tym niskopodłogowymi 
platformami do przewozów intermodalnych. 
Następne testy w nadchodzących tygodniach 
skupią się na dynamice pojazdów i pozwolą 
oszacować czasy jazdy przyszłych składów to-
warowych. Program badań zaczął się 1 paździer-
nika ubiegłego roku, i potrwa prawdopodobnie 
do końca maja, obejmując około 3500 jazd. Po-
ciągi pasażerskie mają kursować  z prędkościa-

mi do 250km/h, zaś w listopadzie testowano 
składy ICE-S do prędkości 275km/h. Otwarcie 
najdłuższego tunelu kolejowego na świecie za-
planowane jest na 1 czerwca, z ruchem regular-
nym od 11 grudnia. 

Obiecali drogę S10 do Płocka. 
Tamtędy ma biec linia kolejowa
Rynek Kolejowy, Jakub Madrjas, 22.01.2016 

Nowy przebieg drogi S10 jest bardzo zbliżony 
do planowanej linii kolejowej Płock – Modlin. 
Czy oznacza to zaniechanie planów budowy 
linii kolejowej na rzecz drogi ekspresowej? A 
może w założeniach budowy drogi jest rów-
nież przewidziana linia kolejowa i inwestycje 
mogłyby być prowadzone razem? Na razie nie 
wiadomo, bo szczególnie do budowy linii kole-
jowej jest jeszcze bardzo daleko. W połowie paź-
dziernika poprzedni rząd wydał rozporządzenie 
zmieniające sieć dróg ekspresowych i autostrad 
w Polsce. Jedna z ze zmian dotyczyła określenia 
przebiegu drogi ekspresowej S10 z Torunia do 
Warszawy przez Płock. Trasa ma się krzyżować z 
drogą S7 na węźle Nowy Dwór Mazowiecki i da-
lej pobiegnie do drogi S8. Nowa droga zapewni 
obsługę mieszkańców Płocka, rafi nerii oraz lot-
niska w Modlinie.

Wybrano wykonawcę górskiego 
odcinka zakopianki
Gazeta Krakowska, 12.01.2016

Odcinek drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała 
- Chabówka zbuduje włoska fi rma Salini Impre-
gilo z siedzibą w Mediolanie. Inwestycję wykona 
za 615 mln zł. Prace obejmą budowę 5-kilome-
trowego odcinka drogi szybkiego ruchu oraz 
900-metrowej trasy na drodze krajowej nr 47 
z Chabówki do Rabki-Zdroju. Po podpisaniu 
umowy na wiosnę inwestycja ma potrwać 22 
miesiące. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad może być zadowolona z oferty, która 
wygrała w zakończonym właśnie przetargu, bo 
zarezerwowała dużo więcej pieniędzy na budo-
wę odcinka - ok. 830 mln zł. W toku są przetargi 
na pozostałe dwa odcinki na trasie Lubień-Rab-
ka, tj. Lubień-Naprawa i Naprawa-Skomielna 
Biała wraz z tunelem pod Małym Luboniem (...).

Budowa DTŚ w Gliwicach: trasa jest 
gotowa. W styczniu 2016 rozpoczną 
się odbiory 
Maria Olecha, Dziennik Zachodni, 31.12.2015

31 grudnia 2015 roku to ostatni dzień budowy 
Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. 30 i 
31 grudnia drogowcy wykańczali wyposażenie 
tunelu drogowego i montaż okładzin na jego 
ścianach, oraz wykonywali drobne prace po-
rządkowe. Odcinek ma 5,6 km. Jego częścią jest 
tunel o długości 493 metrów. Śródmiejski odci-
nek średnicówki w Gliwicach, którego budowa 
trwa od jesieni 2013 roku, ma być gotowy 31 
grudnia 2015 roku. Na początku 2016 roku mają 
rozpocząć się odbiory (...). 

Opracowanie: Krzysztof Gasz,
Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Informacja pasażerska jest podstawo-
wym elementem wpływającym na 
dostępność i jakość transportu zbio-
rowego [6]. W dobie powszechnego 
dostępu do Internetu oraz mobilnych 
urządzeń istotną rolę odgrywa elek-
troniczna forma przekazu informacji 
o działalności transportowej. Po-
szczególne witryny oferują coraz bar-
dziej zaawansowane narzędzia, które 
ułatwiają planowanie podróży. Coraz 
częściej oprócz możliwości spraw-
dzenia rozkładu jazdy, trasy czy czasu 
podróży, można skorzystać również 
z rozbudowanych wyszukiwarek po-
łączeń, platform zakupu biletów w 
trybie online czy też narzędzi infor-
mujących o aktualnej lokalizacji po-
jazdu i ewentualnych opóźnieniach. 

Wykorzystanie Internetu w relacjach 
z pasażerem staje się standardem, a 
przewoźnicy, którzy pozostali tylko 
przy tradycyjnej formie informacji 
narażeni są na marginalizację, co w 
efekcie przekłada się na spadek ich 
konkurencyjności w porównaniu do 
innych fi rm przewozowych. 
 Poszczególne witryny różnią się 
znacząco od siebie stopniem za-
awansowania oraz układem treści. 
Celem artykułu jest przegląd i ocena 
wybranych elementów systemów 
internetowej informacji pasażerskiej, 
które wpływają na funkcjonalność 
i sprawność korzystania z danego 
serwisu. Ponadto określone zostaną 
obecne kierunki rozwoju oraz aktual-
ne trendy w tej formie przekazu da-

nych. Badania tego typu są stosunko-
wo nowym obszarem zainteresowań 
w publikacjach związanych z tema-
tyką informacji w transporcie zbio-
rowym, które do tej pory skupiały się 
głównie na jej tradycyjnych formach. 
Jedną z pierwszych prób przeglądu 
technik i określenia roli internetowej 
informacji w transporcie zbiorowym 
było badanie K. Bojdy i B. Moleckiego 
[3]. Kolejne opracowania dotyczyły 
głównie analiz zastosowania nowo-
czesnych narzędzi, urządzeń i apli-
kacji w informacji pasażerskiej [2] [4], 
[7]. Z racji dużej dynamiki zmian w 
tym zakresie konieczne są ciągłe ak-
tualizacje badań do czego zmierzają 
autorzy w niniejszym artykule.

Aktualne trendy w systemach internetowej 
informacji pasażerskiej

Streszczenie: Systemy internetowej informacji pasażerskiej stanowią niezwykle istotny element oferty handlowej danego przewoźnika i w 
dużej mierze wpływają na jego atrakcyjność. W ostatnim czasie bardzo intensywnie rozwijają się platformy internetowych rozkładów jazdy, 
nowoczesnych wyszukiwarek, aplikacji informujących o utrudnieniach i opóźnieniach w ruchu czy prognozowanej frekwencji na danej 
trasie. Ponadto przewoźnicy oferują możliwość zakupu biletów on-line, zarówno jednorazowych jak i okresowych, często w trybie dynamicz-
nym, gdzie cena zależna jest od dnia zakupu oraz daty podróży. Wraz ze wzrostem mobilności społeczeństwa, rozwojem aplikacji i urządzeń 
mobilnych tego typu udogodnienia wydają się być szczególnie istotne. W niniejszym artykule autorzy dokonają przeglądu i oceny aktual-
nych trendów w systemach internetowej informacji pasażerskiej na przykładzie stron internetowych konkretnych przewoźników. Wskazane 
zostaną elementy, które wpływają na funkcjonalność i sprawność korzystania z danego serwisu, a także określone zostaną aktualne kierunki 
rozwoju i zmian w systemach informacji pasażerskiej.

Słowa kluczowe: Informacja pasażerska;  Systemy rozkładów jazdy; Transport zbiorowy

Abstract: Passenger Information systems are one of the most signifi cant aspects of carrier’s off er and aff ects on his attractiveness. Lately it 
is noticeable strong development of: on-line tickets platforms, information applications etc. There are also a lot of options of buying on-line 
tickets, dynamic sales system. Together with growth of society’s mobility and development of mobile devices this kind of amenities are 
particularly important. The aim’s of paper is make a review of actual trends in that themes. Additionally, authors will point out this elements 
which are aff ecting on sales system’s functionality.

Keywords: Passenger information; Systems of train (bus) schedules; Public transport
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Rozkłady jazdy

Podstawowym zadaniem systemów 
informacji pasażerskiej jest udostęp-
nianie danych o godzinach odjaz-
dów lub przyjazdów poszczególnych 
połączeń transportu zbiorowego. In-
formacja ta może być udostępniona 
za pomocą wyszukiwarki połączeń 
lub tradycyjnego rozkładu jazdy, w 
formie liniowej bądź stacyjnej (rys. 1) 
 Wyszukiwarki połączeń są naj-
bardziej zaawansowaną formą pre-
zentacji danych o ofercie transportu 
zbiorowego. Jest to narzędzie anali-
tyczne, które na podstawie określo-
nych przez pasażera kryteriów do-
konuje selekcji wszystkich połączeń 
i wybiera te, które najbardziej odpo-
wiadają jego preferencjom. Jest to 
najprostsza i najbardziej elastyczna 
forma wyszukiwania połączeń, dzięki 
której zaoszczędzić można czas po-
trzebny na analizę, często wielu, od-
rębnych, rozkładów jazdy.
 Warto zaznaczyć, że wyszukiwarki 
funkcjonują w dwóch wersjach, które 
w badaniu określono jako: własne i 
zbiorcze. Pierwszy rodzaj to wyszuki-
warki stworzone przez administrato-
ra danej strony internetowej, prezen-
tujące połączenia jednej, określonej 
fi rmy przewozowej. Drugi rodzaj to 
wyszukiwarki zbiorcze, które najczę-
ściej posiadają informacje o połącze-
niach wielu przewoźników, na które 
pasażer może być również przekiero-
wany z innych adresów.
 Podstawowymi kryteriami, które 
użytkownik wyszukiwarki musi okre-
ślić są miejsca: startu i celu podróży, 
a także dokładna data wyjazdu. Co-

raz częściej pojawiają się dodatkowe 
opcje, dzięki którym określić można 
również preferencje dotyczące kom-
fortu, czasu na przesiadkę czy szyb-
kości podróży. Najczęściej zaawan-
sowane wyszukiwarki pojawiają się 
na popularnych witrynach o kom-
pleksowej informacji na temat róż-
nych przewoźników (np. www.pkp.
pl) Wyszukiwarki na tych stronach 
pozwalają na selekcję przewoźników 
lub środków transportu, wybór tabo-
ru przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych czy innych 
udogodnień (np. pociąg z rezerwacją 
miejsc; dostępne wagony sypialne). 
Ciekawym pomysłem jest system 
trybów zaproponowany na witrynie 
www.jakdojadę.pl, gdzie podróżny 
określa czy zależy mu na komforcie, 
krótkim czasie podróży, czy też chce 
wybrać połączenie optymalne, które 
spełnia po części oba kryteria. 
 Drugim rodzajem informacji o po-
łączeniach transportu zbiorowego 
są tradycyjne rozkłady jazdy, które 
podzielić można na liniowe i stacyj-
ne. Rozkłady liniowe prezentują nam 
całą linię komunikacyjną (tzw. tabela 
linii) z poszczególnymi przystankami, 
z określonymi godzinami odjazdu. 
Specyfi cznym rodzajem liniowych 
rozkładów jazdy są rozkłady komuni-
kacji miejskiej, gdzie, ze względu na 
dużą liczbę kursów, godziny odjaz-
dów oraz przystanki mamy podane 
w dwóch różnych częściach rozkła-
du. Liniowe rozkłady jazdy w dużej 
mierze nawiązują do dawnego zbior-
czego „Sieciowego Rozkładu Jazdy 

Pociągów”, który w formie książki, 
wydawanej co roku, prezentował po-
łączenia kolejowe w podziale na po-
szczególne trasy. 
 Na witrynach przewoźników trans-
portu kolejowego spotkać można 
dwa podstawowe rodzaje liniowych 
rozkładów jazdy. Pierwszy, opraco-
wany przez określonego przewoź-
nika, dotyczy tylko linii na których 
prowadzi on przewozy i zazwyczaj 
wyszczególnione są tylko własne po-
ciągi. Drugi z kolei, publikowany jest 
online przez PKP Polskie Linie Kolejo-
we, gdzie istnieje możliwość pobra-
nia konkretnej tabeli dla danej linii. 
W przypadku pierwszego rodzaju 
rozkładu liniowego istnieje wyraźny 
brak kompletności w zakresie infor-
macji na liniach, po których przewozy 
prowadzą również inni przewoźnicy. 
Jedynie spółka Koleje Dolnośląskie 
publikuje ogólny „Rozkład Jazdy Wo-
jewództwa Dolnośląskiego”, gdzie 
oprócz pociągów tej spółki zawarte 
są informacje o pociągach regional-
nych (Przewozy Regionalne) oraz 
wyższych kategorii (PKP Intercity). 
Jest to bardzo przydatne rozwiązanie 
w kontekście kompleksowej informa-
cji pasażerskiej na określonej linii ko-
munikacyjnej. 
 Rozkłady stacyjne z kolei prezentu-
ją wszystkie połączenia odjeżdżające 
z danego przystanku bądź stacji. Są 
one domeną portali kolejowych oraz 
przewoźników PKS w dużych mia-
stach. Bez względu na rodzaj prze-
woźnika, istotnym problemem roz-
kładów stacyjnych jest nieczytelność 

1. Formy udostępniania informacji o połącze-
niach transportu zbiorowego. (źródło: opraco-

wanie własne)

2. Fragment oznaczeń dworcowego rozkładu jazdy dla odjazdów z dworca autobusowego we Wro-
cławiu (źródło: www.polbus.pl, dostęp: 15.12.2015 r.)
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informacji w nich zawartych. Jest to 
sprzeczne z podstawowymi funk-
cjami jakie powinny pełnić rozkłady 
jazdy, czyli dostępność, czytelność 
i łatwość zapamiętania [5]. Podsta-
wową niedogodnością jest nadmiar 
oznaczeń literowych oraz cyfrowych 
na tego typu rozkładzie jazdy (rys. 2). 
W wielu przypadkach przy danej go-
dzinie odjazdu mamy kilka różnych 
oznaczeń, których znaczenie należy 
odnaleźć w rozbudowanej legen-
dzie. Ponadto zdarza się, że ozna-
czenia wzajemnie się wykluczają co 
wprowadza w dezorientację pasaże-
ra. Dodatkowo, rozkłady te są publi-
kowane zazwyczaj na cały okres ich 
trwania, często jednak w ciągu tego 
czasu przewidywane są kilkudniowe 
prace remontowe bądź inne utrud-
nienia i zmiany, podczas których 
środek transportu kursuje o innych 
porach. W efekcie w rozkładzie jazdy 
mamy kilka kolejnych połączeń o po-
dobnych porach i dopiero po bardzo 
wnikliwej analizie można rozszyfro-
wać terminy i godziny kursu dane-
go pociągu (rys. 3). Wpływa to na 
zakłócenie odbioru informacji przez 
pasażera w kontekście ogólnego kur-
sowania pociągów na danej linii. Wie-
lokrotnie wyszczególnienia danego 
pociągu, ze względu na warianty roz-
kładu jazdy, dają mylne wyobrażenie 
o bardziej rozbudowanej ofercie ko-
munikacyjnej, która jest sprzeczna z  
rzeczywistą ofertą danego przewoź-
nika. 
 Obecnie coraz częściej pojawiają 
się próby kompleksowego podejścia 
do systemów internetowej informacji 
pasażerskiej. Przykładem jest portal 
www.e-podróżnik.pl, który dysponu-
je informacją o większości połączeń 
autobusowych i kolejowych. Z ko-
lei pod adresem www.jakdojade.pl 
odnaleźć można informację o roz-
kładach komunikacji miejskiej, pod-
miejskiej, a czasem i regionalnej w 
wybranych miastach polskich. W 
transporcie kolejowym ważnym ele-
mentem było również stworzenie 
systemu SITKol (System Informacyj-
nej Obsługi Transportu Kolejowego) 

[1]. Obecnie jest to system posiada-
jący pełnie informację o wszystkich 
połączeniach transportu kolejowego 
w Polsce i Europie, a docelowo zakres 
ten ma być rozszerzony na pozostałe 
gałęzie transportu [8] Realizacja tego 
projektu byłaby ważnym etapem 
ku unifi kacji poszczególnych witryn 
transportu zbiorowego i stworzeniu 
jednego, przejrzystego dla pasażera 
systemu. Pozwoliłoby to uniknąć sze-
regu problemów z odbiorem infor-
macji, o których mowa powyżej. 
 W przypadku usług mobilnych 
warto zwrócić uwagę na aplikację 
„myBus online”, która została wyróż-
niona na Międzynarodowych Tar-
gach Transportu Zbiorowego Tran-
sexpo w 2013 roku. Prezentowane 
są w niej rozkłady jazdy komunikacji 
miejskiej dla 34 polskich miast, przy 
czym na ogół nie są to mniejsze mia-
sta, których nie obejmują inne syste-
my informacyjne (jak choćby www.

jakdojade.pl). Co ważne aplikacja 
pokazuje rzeczywisty stan systemu 
komunikacyjnego a nie teoretyczny z 
rozkładu jazdy. Informacje są na bie-
żąco aktualizowane i tożsame z tymi 
wyświetlanymi na tablicach elektro-
nicznych w obrębie przystanków.  

Zakup biletów

Kolejnym elementem użytkowym 
związanym z funkcjonowaniem 
transportu zbiorowego są platformy 
zakupu biletów online. Stanowią one 
obecnie bardzo istotny element bu-
dujący ofertę przewozową danego 
przewoźnika i wpływający na jego 
atrakcyjność. Zakupu biletu możemy 
dokonać zarówno na stronie okre-
ślonego przewoźnika (rys. 4) jak i 
na zbiorczych witrynach transportu 
zbiorowego (np. www.e-podroznik.
pl) (rys. 5). 

3. Fragment stacyjnego rozkładu jazdy dla stacji Wrocław Główny
(źródło: www.portalpasazera.pl, dostęp: 15.12.2015 r.)

4. Platforma zakupu biletów on-line na stronie przewoźnika Polskibus.com 
(źródło: www.polskibus.com, dostęp: 16.12.2015 r.)
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 W zakresie transportu kolejowego 
większość przewoźników wykorzy-
stuje system zakupu biletów online 
(wyjątek stanowi m.in. Szybka Kolej 
Miejska i Warszawska Kolej Dojazdo-
wa). W zakresie połączeń kolejowych 
istnieje również możliwość przekie-
rowania z wyszukiwarki PKP (www.
pkp.pl) do strony konkretnego prze-
woźnika. W tym przypadku mamy 
możliwość sprawdzenia rozkładu 
jazdy wraz z jednoczesnym zakupem 
biletu.
 W przypadku transportu autobu-
sowego sytuacja przedstawia się w 
inny sposób. Jedną z najbardziej po-
pularnych wyszukiwarek rozkładów 
jazdy połączoną z możliwością za-
kupu biletu on-line jest serwis e-po-
dróżnik (rys. 5). Pozwala on zakupić 
bilet na wybrane kursy, co ważniej-
sze, niektóre z kursów są objęte do-
datkowymi promocjami cenowymi, 
rabatami.. Wykorzystanie własnych 
platform zakupu jest szczególnie 
widoczne u największych przewoź-
ników (m.in. PolskiBus, Neobus, Al-
batros, Szwagropol) na rynku prze-
wozów regionalnych oraz krajowych. 
Oprócz możliwości platform interne-
towych istnieje opcja zarezerwowa-
nia biletu drogą telefoniczną, jednak 
aktualnie ten system wykorzystywa-
ne jest jedynie przez niektórych prze-
woźników autobusowych.
 Nowością jest możliwość okazy-
wania biletu na ekranie urządzenia 
mobilnego. Taka forma biletu rozpo-
wszechniona jest aktualnie w przy-
padku większości przewoźników 
kolejowych oraz autobusowych. Do-
datkowo niektórzy przewoźnicy nie 
wymagają nawet okazania tego bi-
letu, a jedynym elementem koniecz-

nym do zrealizowania podróży jest 
numer rezerwacji (m.in. PolskiBus, 
AlbatrosBus). W przypadku urządzeń 
przenośnych z dostępem do Inter-
netu zarówno wybrani przewoźnicy 
(m.in. PKP Intercity, PolskiBus, Prze-
wozy Regionalne) oraz jak i ogólne 
witryny transportu zbiorowego (e-
-podróżnik) oferują darmowe apli-
kacje mobilne do pobrania, które 
umożliwiają przegląd oferty połą-
czeń wraz z opcją zakupu biletu. 
 Jedną z nowoczesnych aplikacji, 
dedykowanych specjalnie dla opłat 
za transport publiczny lub parkingi 
jest „moBILET”. Po założeniu konta 
użytkownika, należy wybrać odpo-
wiednie miasto, linię komunikacyjną 
oraz bilet, a następnie za pomocą 
środków zgromadzonych na koncie 
skasować bilet. Co ważne aplikacja 
działa w trybie offl  ine, a połączenie 
z Internetem odbywa się jedynie w 
momencie kasowania biletu, na któ-
re  użytkownik posiada ściśle określo-
ny czas w celu uniknięcia nadużyć i 
nieuczciwości ze strony pasażerów. 
Warto również zaznaczyć, że opła-
ty komunikacyjne są coraz częściej 
elementem innych aplikacji o szer-
szym zastosowaniu jak „Skycash” czy 
„mPay”, co świadczy o dużym popy-
cie na tego rodzaju usługi.
 System zakupu biletów jest bardzo 
istotnym ułatwieniem dla pasażera, 
który może zakupić bilet praktycz-
nie  w każdym momencie. Nieste-
ty w ramach platform zakupowych 
istnieją obecnie liczne niegodności. 
Do najbardziej istotnych należy brak 
możliwości zakupu biletu z przesiad-
ką oraz na różnych przewoźników. 
Szczególnie ten ostatni element wy-
maga poprawy i wprowadzenia w ra-

mach transportu kolejowego jednej, 
kompleksowej platformy zakupu któ-
ra umożliwi kupno biletu przesiad-
kowego oraz na trasy różnych prze-
woźników. Aktualnie zaledwie kilku 
przewoźników wprowadziło możli-
wość kupna biletu z przesiadką (m.in. 
Przewozy Regionalne), ale tylko w 
ramach prowadzonych przez siebie 
przewozów.
 Do innych elementów wpływają-
cych na funkcjonalność systemu za-
kupu biletów zaliczyć należy:

• konieczność logowania do sys-
temu – zależnie od konkretnego 
przewoźnika istnieje możliwość 
kupna biletu jako tzw. „gość”, bez 
konieczności zakładania konta 
na serwisie, lub zarejestrowany 
użytkownik. Wymóg rejestracji 
teoretycznie może wpłynąć na 
negatywną, lub co najmniej gor-
szą, ocenę danego systemu przez 
pasażera,

• możliwość poznania wstępnej, 
orientacyjnej ceny już w pierw-
szym etapie zakupu,

• czytelność i prostota interfej-
su- nadmiar prezentowanych 
informacji (m.in. numer pociągu, 
grupy wagonów, terminy kurso-
wania) mogą wpływać negatyw-
ne na odbiór serwisu przez pasa-
żera, 

• łatwość dokonywania ewentual-
nych zwrotów oraz modyfi kacji 
zakupionego biletu,

• brak niektórych promocji i ulg 
handlowych na platformach za-
kupowych.

Również w przypadku zakupu bile-
tów należy wspomnieć o potrzebie 
ujednolicenia każdego systemu w 
ramach oferowanych rodzajów bi-
letów. Przewoźnicy mogą oferować 
zakup biletów wyłącznie jednorazo-
wych, ale kompleksowość obsługi 
pasażera powinna opierać się rów-
nież na opcji kupna biletów mie-
sięcznych oraz grupowych.

5. Przykładowa zbiorcza wyszukiwarka rozkładów jazdy na stronie www.e-podroznik.pl 
(źródło: www.e-podroznik.pl, dostęp: 16.12.2015 r.)



9

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y2 / 2016

Zagadnienia ogólne i przeglądowe

Nowoczesne rozwiązania 

informacji pasażerskiej

Oprócz tradycyjnych elementów 
związanych z informacją pasażerską 
jak choćby wyszukanie połączenia 
czy zakup biletu, wraz ze wzrostem 
mobilności społeczeństwa pojawiają 
się nowe rozwiązania poprawiające 
obsługę pasażera (rys. 6). Należy za-
znaczyć, że rozwój tego typu syste-
mów dotyczy głównie etapu samej 
podróży, a nie okresu przed podróżą 
jak w przypadku pozostałych ele-
mentów. 

 Przede wszystkim należy zwrócić 
uwagę na istotne różnice w omawia-
nym zakresie pomiędzy transportem 
autobusowym oraz kolejowym. Trans-
port autobusowy charakteryzuje się 
niedoborem centralnej koordynacji 
w zakresie informacji pasażerskiej. 
Każdy z przewoźników wprowadza 
elementy informowania pasażerów 
o utrudnieniach, zmianach w czasie  
rzeczywistym we własnym zakresie. 
Do tego celu wykorzystywane są róż-

ne drogi komunikacji, m.in.: system 
newsletterów SMS, powiadomień 
mailowych lub podawania opóźnień 
oraz utrudnień na stronach fi rmo-
wych na portalach społecznościach 
(rys. 7 i 8).
 W przypadku newslettera SMS-
-owego wymagana jest wcześniejsza 
rejestracja (wysłanie smsa z „zamó-
wieniem informacji”). W przypadku 
informacji mailowej jest ona wysyła-
na (PolskiBus, Neobus) na adres elek-
troniczny podawany podczas zakupu 
biletu.
 Dodatkowo przewoźnicy auto-
busowi podają informacje o zmia-
nach w rozkładzie jazdy, objazdach 
itp. na swoich stronach interneto-
wych, jednak najczęściej dotyczą 
one długotrwałych modyfi kacji na 
trasie przejazdu a nie informacji w 
czasie rzeczywistym. Często profi -
le na portalach społecznościowych 
umożliwiają ponadto zadawanie py-
tań przez pasażerów i otrzymywa-
nie stosunkowo szybko odpowiedzi.  
Zwykle są to wątpliwości pasażerów 
związane z aspektami regulaminu 
przewozów, cenami biletów oraz roz-
kładami jazdy. 
 W przypadku transportu kolejowe-
go możliwości pozyskania informacji 
na etapie podróży są bardziej rozbu-
dowane. W ramach systemów nawi-
gacji i związanej z tym lokalizacją po-

ciągów na mapie pasażerowie mogą 
skorzystać ze stron konkretnych 
przewoźników lub centralnej aplika-
cji, w ramach PKP Polskich Linii Kole-
jowych. Wadą lokalizacji i nawigacji w 
ramach  jednego tylko przewoźnika 
jest nieuwzględnianie pojazdów po-

6. Nowoczesne aplikacje w systemach interneto-
wej informacji pasażerskiej wykorzystywane w 
etapie podróży (źródło: opracowanie własne)

7. Przykłady komunikatów publikowanych na 
portalu społecznościom na fanpage’u prze-

woźnika NeoBus (źródło: www.facebook.com, 
dostęp: 16.12.2015 r.)

8. Przykłady komunikatów publikowanych na 
portalu społecznościom na fanpage’u przewoź-
nika Beskid (źródło: www.facebook.com, dostęp: 

16.12.2015 r.)

9. Lokalizacja pojazdów (PKP PLK) w województwie wielkopolskim. (linią ciągłą zaznaczona trasa pociągu TLK; czerwonym kolo-
rem zaznaczone opóźnione pociągi) (źródło: www.portalpasazera.pl, dostęp: 16.12.2015 r.)
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zostałych przewoźników kolejowych. 
Stanowi to o braku kompletności 
funkcjonalnej ww. systemów. Loka-
lizacja w tym przypadku może mieć 
dwojaki charakter: grafi czny (przed-
stawiany na mapie) lub tekstowy (np. 
tabela).
 W ramach centralnego systemu 
skoordynowanego przez PKP (rys. 9) 
istnieje możliwość podglądu kon-
kretnego obszaru i pociągów w tra-
sie, jak i każdego ze składów osob-
no. Największą niedogodnością jest 
możliwość wyboru tylko jednego 
województwa, w związku z czym nie 
ma możliwości całościowego pod-
glądu całego kraju. Pasażer na mapie 
jest w stanie oprócz trasy przejazdu 
sprawdzić również rozkład jazdy, nu-
mer, kategorię wybranego pociągu.
 Oprócz możliwości sprawdzenia 
czasów przejazdu, w przypadku po-
ciągów objętych rezerwacją miejsc 
PKP Intercity, istnieje możliwość za-
poznania się z przewidywaną fre-
kwencją na wybranych pociągach. 
Przewoźnik na podstawie liczby 
sprzedanych biletów publikuje sza-
cowaną  frekwencję w trzech zakre-
sach: powyżej 80 %; pomiędzy 50 a 
80 % oraz poniżej 50 %. Mimo, że jest 
to jedynie szacunkowe obłożenie po-
ciągów to niewątpliwie stanowi uży-
teczną informację dla potencjalnego 
pasażera. 
 System informacji o utrudnieniach 
w ruchu pociągów powiązany jest 
z omawianym wcześniej systemem 
lokalizacji pojazdów. Po wybraniu 
na mapie opcji „Pokazuj utrudnienia” 
system generuje sygnaturowe ozna-
czenia na mapie, tylko i wyłącznie w 
wybranym województwie. Mogą one 
dotyczyć długoczasowych utrudnień 
(np. wprowadzenia komunikacji za-
stępczej na odcinku trasy) lub incy-
dentów które mają wpływ na punk-
tualność składów (np. awaria taboru 
lub urządzeń sterowania ruchem). 
System ponadto informuje pasaże-
ra o przewidywanej długości i skali 
trwania utrudnień. Omawiane roz-
wiązanie jest niewątpliwie użyteczne 
dla pasażera, należy jednak pamiętać, 

że są to informacje przybliżone, a ich 
dokładność nie jest jeszcze idealna. 
Zdarzają się nieścisłości,  polegające 
na tym, że pociąg który ma wykazy-
wane opóźnienie, w rzeczywistości 
jedzie planowo. Dlatego też widoczne 
jest, że aplikacja o opóźnieniach wy-
maga jeszcze wielu prac nad rzetelno-
ścią prezentowanych informacji.
 Oprócz informacji przedstawia-
nych w formie grafi cznej- na mapie, 
istnieje również system wykazywa-
nia opóźnień dla konkretnych sta-
cji oraz pociągów. Jest to tworzony 
przez PKP Intercity system infopasa-
żer (www.infopasazer.intercity.pl), w 
którym po wybraniu przez pasażera 
konkretnej stacji wyświetlane są po-
ciągi, które będą przez nią przejeż-
dżać, wraz z informacją o ewentual-
nym opóźnieniu. Dodatkowo istnieje 
możliwość podglądu rozkładu jazdy 
konkretnego składu i jego opóźnie-
nia. W pierwszej fazie działania syste-
mu podawane były wszystkie pociągi 
(nawet te które, jeszcze nie wyjechały 
w trasę), co wpływało pozytywnie na 
funkcjonalność systemu. Aktualnie 
publikowane są informacje jedynie 
o pociągach które są w trasie, lub 
w krótkim okresie czasu, rozpoczną 
bieg, co z kolei można uznać za po-
prawę czytelności systemu. Podob-
nie jak w przypadku mapy utrudnień, 
podawane informacje również nale-
ży traktować jako przybliżone. Są one 
w dużej mierze zależne od aspektów 
informatycznych m.in. wprowadze-
nie do systemu konkretnego pocią-
gu i mogą stanowić tylko przybliżo-
ną informację dla pasażera. Obecnie 
system nie uwzględnia w informacji 
Kolei Małopolskich oraz Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej, przez co informa-
cja również w tym przypadku nie jest 
kompleksowa.

Podsumowanie

Przegląd systemów internetowej 
informacji pasażerskiej pozwolił na 
identyfi kacje aktualnych kierunków 
rozwoju w tym zakresie. Po pierwsze, 
wyraźnie zaczyna dominować ten-

dencja do posługiwania się wyszuki-
warkami połączeń. Stają się one, jeśli 
nie jedyną, to na pewno najbardziej 
eksponowaną formą przekazu infor-
macji o połączeniach na danej stro-
nie internetowej. Wprawdzie jest to 
najwygodniejsze narzędzie, jednak 
warto zauważyć, że wyszukiwarki 
ograniczają pasażerom możliwość 
całościowego spojrzenia na ofertę 
na konkretnej trasie. Dlatego też wy-
daje się, że najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem jest sytuacja gdzie na 
danej stronie internetowej mamy 
do dyspozycji zarówno wyszukiwar-
kę jak i rozkład jazdy w tradycyjnej 
formie (liniowej). Dodatkowo należy 
skupić się na poprawie czytelności 
tychże rozkładów jazdy, które często 
zamiast ułatwiać zrozumienie funk-
cjonowania transportu zbiorowego 
na określonej trasie, często wprowa-
dzają dezorientację. 
 Kolejną tendencją w systemach 
internetowej informacji pasażerskiej 
jest możliwość zakupu biletu online 
, która wraz z rozwojem platform jest 
bardzo korzystnym rozwiązaniem 
dla pasażera. Tego typu rozwiązania 
zmieniają całkowicie proces odbywa-
nia podróży likwidując etap zakupu 
biletów w kasie biletowej i związanej 
z tym straty czasu. 
 Ważnym krokiem w kierunku roz-
woju systemów internetowej infor-
macji pasażerskiej jest wykorzystanie 
coraz bardziej zaawansowanych apli-
kacji. Dzięki tym elementom prze-
woźnicy oferują pasażerowi pełnie 
wiedzy na temat aktualnej lokalizacji 
interesującego nas środka, ewentu-
alnych opóźnieniach czy przewidy-
wanej frekwencji. Daje to możliwość 
większej kontroli podróżowania oraz 
wzmacnia relację pomiędzy pasaże-
rem a przewoźnikiem.
 Podsumowując, w systemach in-
ternetowej informacji pasażerskiej 
dominuje tendencja do upraszczania 
procesu planowania podróży, a także 
zwiększenia kontaktu z pasażerem, 
zarówno przed podróżą jak i w cza-
sie jej trwania. Niestety wciąż brakuje 
kompleksowego systemu informacji, 
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który pozwoliłby na traktowanie trans-
portu zbiorowego jako pewnej cało-
ści, niezależnie od rodzaju przewoź-
nika. Poszczególne fi rmy w dalszym 
ciągu konkurowałyby ze sobą, jednak 
jeden, spójny system informacji mógł-
by się przyczynić do wzrostu popular-
ności ogółu transportu zbiorowego, 
co byłoby pozytywnym zjawiskiem w 
kontekście wzrastającej kongestii i za-
nieczyszczenia środowiska.  
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Węgry są krajem, w którym kolej ma 
jeden z największych udziałów w 
obsłudze ruchu pasażerskiego w Eu-
ropie – utrzymujący się od wielu lat 
na poziomie ponad 10% [1]. Kraj ten 
charakteryzuje się dobrze rozwiniętą 
siecią kolejową oraz sprawnie funk-
cjonującym transportem kolejowym.
Celem artykułu było zbadanie funk-
cjonowania pasażerskiego transportu 
kolejowego na Węgrzech.  Zakres ba-
dań objął przewozy odbywające się 
na publicznej ogólnodostępnej sieci 
kolejowej. Przeanalizowano wielkość 

i strukturę pasażerskich przewozów 
kolejowych oraz ich udział w prze-
wozach ogółem w latach 2001-2014.  
Zbadano natężenie ruchu pociągów 
pasażerskich kursujących w dni robo-
cze w rozbiciu na 3 kategorie (regio-
nalne, pospieszne i ekspresowe) w 
rozkładzie jazdy 2014/2015.

Charakterystyka sieci kolejowej

Długość ogólnodostępnej sieci kole-
jowej normalnotorowej na Węgrzech 
wynosiła 7 938 km i zarządzana była 

przez 2 podmioty: państwową spół-
kę Magyar Államvasutak Co. (MÁV), 
która posiadała 97% sieci kolejowej 
oraz Sopron – Ebenfurt Vasutak Zrt. 
(GySEV), posiadająca niecałe 3% sieci 
kolejowej (tab. 1.). GySEV jest spółką 
międzynarodową, w której udzia-
ły posiadają państwo węgierskie 
(66,5%) i austriackie (28,6%) oraz ko-
leje austriackie ÖBB AG (4,9%). Spółka 
ta zarządza siecią kolejową na pogra-
niczu węgiersko-austriackim o łącz-
nej długości 287 km [2]. 

Pasażerski transport kolejowy na Węgrzech

Streszczenie: Celem artykułu było zbadanie funkcjonowania pasażerskiego transportu kolejowego na Węgrzech. Zakres badań objął prze-
wozy odbywające się na publicznej ogólnodostępnej sieci kolejowej. Przeanalizowano wielkość i strukturę pasażerskich przewozów kole-
jowych oraz ich udział w przewozach ogółem w latach 2001-2014.  Zbadano także natężenie ruchu pociągów pasażerskich kursujących w 
dni robocze w 2015 r. Węgry są krajem, w którym kolej ma jeden z największych udziałów w obsłudze ruchu pasażerskiego w Europie. W 
badanym okresie koleje przewoziły w tym kraju ponad 140 mln pasażerów rocznie (należy pamiętać, że ludność kraju wynosiła niespełna 10 
mln). Jednak pomimo popularności tego środka transportu w badanym okresie odnotowano spadek przewozów.

Słowa kluczowe: Kolej; Węgry; Przewozy pasażerskie

Abstract: The purpose of the article was to examine the passenger rail transport in Hungary. The scope of the research included transport on 
the public and generally accessible rail network. In the article there has been analyzed the size and structure of the passenger rail transport 
and their share in total transportation in the years 2001-2014. There was also examined the traffi  c volume of passenger trains running during 
weekdays in 2015. Hungary is a country where the rail has one of the largest shares in service of the passenger traffi  c in Europe. In the ana-
lyzed period, the railways transported in this country over 140 million passengers per year (it has to be remembered that the population of 
that country was less than 10 millions). Despite the popularity of this type of transport in the analyzed period the number of the passenger 
rail transport has been decreased.

Keywords: Rail; Hungary; Passenger transport
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Zarządca 
Ogółem

Niezelektryfikowane Zelektryfikowane

jednotorowe dwutorowe jednotorowe dwutorowe

długość [km] odsetek długość [km] odsetek długość [km] odsetek długość [km] odsetek długość [km] odsetek

razem 7 938 100,0 5 185 65,3 25 0,3 1 511 19,0 1 267 16,0

MÁV 7 727 97,3 5 125 66,3 25 0,3 1 360 17,6 1 267 16,4

GySEV 211 2,7 60 28,4 0 0,0 151 71,6 0 0,0

Tab. 1. Normalnotorowa ogólnodostępna sieć kolejowa na Węgrzech w 2010 r. [3]
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Na Węgrzech przyjęto francuski mo-
del separacji pionowej kolei. Pośred-
nictwem między zarządcami sieci i 
przewoźnikami kolejowymi oraz ukła-
daniem rozkładów jazdy zajmowało 
się powołane w 2004 r. państwowe 
biuro Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. 
 Jedynie 16% sieci kolejowej w 2010 
r. była dwutorowa. Linie zelektryfi -
kowane miały zasilanie 25 kV 50 Hz i 
stanowiły 35% ogólnodostępnej sieci 
kolejowej (tab. 1, rys. 1). Ponad 65% 
długości sieci kolejowej Węgier stano-
wiły linie jednotorowe niezelektryfi ko-
wane. Gęstość sieci kolejowej w 2010 
r. wynosiła 7,9 km/100 km2 [4]. 
 Na 168 węgierskich powiatów (ki-

stérség)  dostęp do czynnych nor-
malnotorowych linii kolejowych w 
2010 r. miało 166. W 2 powiatach: 
Mórahalom w komitacie Szeged i 
Lentenye w komitacie Szeksárd nie 
było czynnej sieci kolejowej. Przez 5 
powiatów: Mezőcsát w komitacie Mi-
skolc, Kalosa w komitacie Keckemét, 
Polgar w komitacie Debrecen, Péte-
rvására w komitacie Eger i Pécvárad 
w komitacie Péc przebiegały jedynie 
linie kolejowe z ruchem towarowym 
[6]. Sytuacja związana z dostępno-
ścią do kolei od 2010 r. nie uległa 
zmianom. Największymi miastami 
pozbawionymi kolei pasażerskiej 
były: Békés w komitacie Békéscsaba 

i Paks – miasto powiatowe w komita-
cie Szekszárd, oba liczyły po niecałe 
20 tys. mieszkańców. Pierwsze z nich 
położone było przy zamkniętej łącz-
nicy odgałęziającej się od linii magi-
stralnej łączącej Szolnok z Békéscsa-
ba (najbliższa czynna stacja Murony 
znajdowała się 7,5 km na zachód od 
centrum Békés). Natomiast najbliższa 
czynna stacja w okolicy Paks znajdo-
wała się w oddalonym o 17 km na 
zachód Nagydorog. W Paks znajduje 
się elektrownia atomowa oraz prom 
przez Dunaj. Dlatego dziwi pozba-
wienie tego ośrodka połączeń kole-
jowych. Ponadto inne linie kolejowe 
prowadzące do położonych po dru-
giej stronie Dunaju miejscowości, w 
tym liczącego ponad 18 tys. miesz-
kańców miasta Kalocsa również były 
zamknięte dla ruchu pasażerskiego 
(rys. 1). Wśród miast powiatowych 
bez dostępu do pociągów pasażer-
skich znalazły się także liczące około 
3 tys. mieszkańców Rétság w komi-
tacie Salgótarján oraz całkowicie po-
zbawione kolei i liczące około 2,5 tys. 
mieszkańców Pétervására w komita-
cie Eger. 
 Głównym węzłem transportowym 
kraju, w którym zbiegają się wszyst-
kie przechodzące przez Węgry linie 
międzynarodowe jest Budapeszt. W 
stolicy wyróżnić można 4 główne 
dworce kolejowe: Nyugati (Zachod-
ni), Keleti (Wschodni), Déli (Południo-
wy) oraz Kelenföld. Tylko ten ostatni 
z wymienionych jest przelotowy, zaś 
pozostałe to dworce czołowe, z któ-
rych największe znaczenie ma Keleti.
 Stacje kolejowe nie były w ostat-
nich latach modernizowane, brakuje 
takich udogodnień jak np. bezkoli-
zyjne dojścia na perony dostępne 
dla osób niepełnosprawnych, zaś 
same perony są stosunkowo niskie, 
przez co wsiadanie i wysiadanie do/z 
wysokopodłogowych składów nie 
należy do najwygodniejszych. Nato-
miast przy większości stacji znajdują 
się parkingi dla rowerów, często za-
daszone, a ich poziom wykorzystania 
świadczy o popularności podróży ko-
leją w systemie bike & ride [7].

Rok

Wielkość przewozów kolejowych Udział kolei w przewozach transportem zbiorowym

liczba przewiezionych 
pasażerów [mln]

wykonana praca prze-
wozowa [mln pkm]

liczba przewiezionych 
pasażerów [%]

wykonana praca 
przewozowa %]

2001 161,7 10 005 21,39 39,16

2002 164,6 10 531 21,78 40,35

2003 159,9 10 286 21,50 38,94

2004 162,7 10 544 22,07 38,74

2005 156,4 9 880 21,72 36,95

2006 156,8 9 584 21,73 34,56

2007 149,8 8 752 21,95 32,55

2008 144,9 8 293 20,97 31,91

2009 142,8 8 073 21,94 32,45

2010 140,5 7 692 21,53 30,70

2011 145,7 7 806 21,87 30,05

2012 147,8 7 806 22,08 33,52

2013 148,5 7 842 22,13 33,09

2014 146,1 7 738 21,75 30,88

Tab. 2. Pasażerskie przewozy kolejowe na Węgrzech w latach 2001-2014 [10]

1. Sieć kolejowa na Węgrzech w 2015 r. [5]
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Kolejowe przewozy pasażerskie

W badanym okresie koleje przewoziły 
na Węgrzech ponad 140 mln pasaże-
rów rocznie. W latach 2001-2010 wi-
doczna była tendencja spadkowa w 
liczbie przewożonych pasażerów, ale 
potem nastąpił ponowny wzrost. Pod 
względem wykonywanej pracy prze-
wozowej w latach 2005-2010 prze-
wozy systematycznie spadały. Udział 
kolei w przewozach transportem 
zbiorowym pod względem liczby pa-
sażerów utrzymywał się na poziomie 
21-22%, jedynie w 2008 r. nieznacznie 
spadł poniżej 21%. Natomiast pod 
względem wykonanej pracy przewo-
zowej spadał, jedynie z niewielkim 
odbiciem w latach 2012-2013 (tab. 
2). Biorąc pod uwagę liczbę ludno-
ści Węgier wynoszącą niespełna 10 
mln [8], wielkość przewozów była 
znaczna. Dla porównania w 2014 r. 
wielkość przewozów pasażerskich w 
Polsce (około 38 mln mieszkańców) 
wyniosła 268 mln, a wykonana praca 
przewozowa 16 mld pkm [9].
 Udział kolei w obsłudze przewo-
zów pasażerskich komunikacją zbio-
rową na Węgrzech utrzymywał się na 
wysokim poziomie ponad 20% pod 
względem liczby przewożonych pa-
sażerów i ponad 30% pod względem 
wykonanej pracy przewozowej (tab. 
2). Natomiast większość przewozów 
komunikacją zbiorową na Węgrzech 
w badanym okresie obsługiwały au-
tobusy (ponad 70% przewiezionych 
pasażerów i ponad 40% wykonanej 
pracy przewozowej).
 Węgry należą do grupy krajów 
europejskich o największym udzia-
le kolei w przewozach pasażerskich 
ogółem (wliczając transport zbioro-
wy i indywidualny), obok Szwajcarii 
i Austrii. Udział ten w ostatnim dzie-
sięcioleciu spadł, jednak przez cały 
czas (poza 2010 r.) utrzymywał się na 
poziomie ponad 10% (tab. 3).

Pasażerskie połączenia kolejowe 

na Węgrzech

W komunikacji kolejowej na Wę-
grzech biorąc pod uwagę kryterium 

ceny za przejazd oraz liczbę stacji na 
których zatrzymują się poszczególne 
pociągi, wyróżnić można 4 kategorie 
pociągów: aglomeracyjne (HÉV), re-
gionalne (SR – podmiejski, IR – mię-
dzyregionalny), pospieszne (P – dale-
kobieżny) i ekspresowe (IC, EC, Ex, EN, 
RJ). W niniejszej pracy przy analizie 
połączeń kolejowych pominięto po-
ciągi aglomeracyjne nie ujmowane w 
rozkładzie jazdy publikowanym przez 
MÁV Start. Kursowały one wyłącznie 
po wydzielonej sieci kolejowej Buda-
pesti Helyiérdekű Vasút (HÉV), zarzą-
dzanej przez Budapesti Közlekedési 

Vállalat  (Budapesztańskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne) obsługują-
ce transport zbiorowy w aglomeracji 
stołecznej. 
 Najwięcej połączeń regionalnych 
funkcjonowało w okolicy Budapesz-
tu, w tym do okolicznych ośrodków 
regionalnych (stolic komitatów): Tata-
bánya, Székesfehérvár i Szolnok. 
 Ponad 20 par pociągów regio-
nalnych kursowało także pomiędzy 
Miscolc i Nyiregyháza, a ponad 15 
pomiędzy Szolnok i Debrecen, Eger i 
Miscolc, Szeged i Békéscsaba oraz w 
okolicy Szombathely (rys. 2).

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Odsetek 13,0 13,4 13,9 13,4 13,4 12,6 11,9 11,0 10,4 10,2 9,9 10,2 10,1 10,2

Tab. 3. Udział kolei w obsłudze przewozów pasażerskich ogółem na Węgrzech w latach 2001-2013 [11]

2. Natężenie ruchu pociągów regionalnych na Węgrzech w 2015 r. poza sezonem letnim [12]

3. Natężenie ruchu pociągów pospiesznych na Węgrzech w 2015 r. poza sezonem letnim [13]
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 Osobną grupę wśród połączeń 
regionalnych stanowiły połączenia 
transgraniczne. Najwięcej pociągów 
transgranicznych kursowało przez 
granicę z Austrią i wszystkie one ob-
sługiwane były przez koleje austriac-
kie ÖBB (rys. 2). Po za tym łącznie 7 
par pociągów kursowało przez gra-
nicę rumuńską przekraczając ją w 3 
miejscach, 3 przez słoweńską oraz po 
2 przez serbską i chorwacką. Nato-

miast pomiędzy Słowacją, a Węgrami 
nie kursował ani jeden pociąg trans-
graniczny, a jedynie ekspresowe po-
ciągi międzynarodowe (rys. 4).
 Prawie wszystkie ośrodki regio-
nalne (będące stolicami komitatu) z 
wyjątkiem Salgótarján (tab. 4) posia-
dały kwalifi kowane połączenia da-
lekobieżne oraz bezpośrednie połą-
czenia ze stolicą. Wśród pozostałych 
ośrodków tego typu tylko Eger nie 

miał połączeń ekspresowych, a jedy-
nie pospieszne, zaś cztery inne (Ka-
posvár, Pécs, Szekszárd i Nyiregyháza) 
posiadały jedynie połączenia ekspre-
sowe (rys. 3 i 4).
 Na niektórych odcinkach (Cegléd 
– Kecskemét – Szeged, Szolnok – 
Békéscsaba i Szolnok – Debrecen) 
część pociągów kursowała jednocze-
śnie jako pospieszne i ekspresowe 
(rys. 4). 
 Wszystkie połączenia dalekobież-
ne przechodziły lub zaczynały się w 
stolicy Węgier. Poza połączeniami 
krajowymi, Budapeszt stanowił rów-
nież ważny węzeł dla kolejowych 
połączeń międzynarodowych (rys. 
5). Sieć połączeń międzynarodowych 
obsługiwana była w większości po-
ciągami ekspresowymi. Obejmowała 
ona m.in. bezpośrednie połączenia 
do wszystkich stolic krajów ościen-
nych, a także Czech, Niemiec, Szwaj-
carii, Bułgarii i Polski (rys. 5). W przy-
padku kilku z tych połączeń były one 
obsługiwane wyłącznie na zasadzie 
bezpośrednich wagonów dołącza-
nych na stacjach pośrednich do po-
ciągów innych relacji (do Warszawy 
w Breclav w Czechach do pociągu 
PKP IC Wiedeń – Warszawa, do Kijo-
wa w Czop na Ukrainie do pociągu 
UZ Czop – Kijów oraz do Sofi i w Cur-
tici w Rumuni do pociągu CFR/BDZ 
Curtici – Sofi a). 
 Znaczną liczbę połączeń trans-
granicznych i międzynarodowych 
obsługiwanych pociągami regional-
nymi ÖBB posiadał Sopron. Z miasta 
tego można było dojechać m.in. do 
Wiednia – 22 połączenia (dwoma tra-
sami) oraz do Bratysławy przez Wie-
deń – 12 połączeń (rys. 2).
 Pomiędzy Austrią i Węgrami kur-
sowały w sumie 73 pary pociągów, 
w tym 13 dalekobieżnych. Tak duża 
liczba połączeń wynikała z dużej roli 
kolei w obsłudze przewozów w obu 
krajach oraz ze wzajemnych powią-
zań gospodarczych, w tym dojazdów 
do pracy np. na trasie Sopron – Wie-
deń. Łącznie 14 par pociągów, w tym 
7 dalekobieżnych łączyło Węgry z Ru-
munią. Inaczej wyglądała sytuacja na 
granicy węgiersko-słowackiej, gdzie 

4. Natężenie ruchu pociągów ekspresowych na Węgrzech w 2015 r. poza sezonem letnim [14]

Miasto Odległość [km]
Czas przejazdu 

[min.]
Kategorie pociągów

Regionalne Pospieszne Ekspresowe razem

Tatabánya 60 33 – 44 25 11 17 53

Székesfehérvár 63 38 – 57 45 14 3 62

Szolnok 100 74 – 101 36 25 16 77

Kecskemét 106 77 – 123 1 16 1 18

Veszprém 108 127 0 2 1 3

Salgótarján 126 184** (13)** 0 0 (13)**

Győr 127 66 – 115 8 11 17 36

Eger 140 129 0 8 0 8

Szekszárd 149 165 0 0 1 1

Miskolc 182 123 0 9 14 23

Kaposvár 191 160 0 0 1 1

Szeged 191 142 – 195 1 16 (17)* 17

Békéscsaba 196 149 0 15 (8)* 15

Debrecen 221 171 – 204 1 9 17 27

Pécs 228 176 0 0 9 9

Szombathely 230/232/244 158/220/235 0/0/0 0/1/6 5/0/0 12

Zalaegerszeg 239 229 0 6 1 7

Nyíregyháza 270 178 – 248 1 7 20 28

* pociągi ekspresowe kursują na części trasy jako pospieszne i regionalne, 
** wyłącznie połączenia z przesiadką w Hatvan (czas na przesiadkę wynosił 23 minuty).

Tab. 4. Liczba bezpośrednich połączeń kolejowych ze stolicy do miast regionalnych 
na Węgrzech w 2015 r. [15]



16

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y 2 / 2016

Transport szynowy

kursowało 10 par pociągów, ale tylko 
dalekobieżnych (rys. 5). Na początku 
drugiej dekady XXI w. koleje słowac-
kie zlikwidowały bowiem lokalne po-
łączenia transgraniczne z Węgrami. 
Na komunikację kolejową pomiędzy 
tymi krajami prawdopodobnie miała 
wpływ duża mniejszość węgierska, 
która w Rumunii liczyła  prawie 1,5 
mln osób, a na Słowacji około 0,5 mln 
[17]. Ponadto Rumunia, a zwłaszcza 
góry tego kraju były częstym kie-
runkiem wyjazdów rekreacyjnych 
Węgrów [18]. Ponadto 9 par pocią-
gów łączyło Węgry z Niemcami, a 7 
par docierało do Czech. Wynikało to 
z popularności kolei w tych krajach 
oraz powiązań gospodarczych. Ser-
bię z Węgrami łączyło 5 par pocią-
gów na dobę, w tym 3 dalekobieżne. 
Podobnie na Ukrainę kursowało 5 
par pociągów w tym jeden daleko-
bieżny. Utrudnieniem w tych rela-
cjach był fakt przekraczania granicy 
zewnętrznej Unii Europejskiej, a przy 
podróży na Ukrainę również bardzo 
wysokie ceny biletów. Do Chorwacji i 
Słowenii kursowały łącznie po 4 pary 
pociągów. W krajach tych kolej była 
stosunkowo słabo rozwinięta i mało 
popularna, co zapewne miało istotny 
wpływ na liczbę połączeń.
 Rozkład jazdy kolei węgierskich 
ułożony był dla większości połączeń 
w systemie taktowym co oznacza, że 
pociągi na poszczególnych trasach 
jeździły w równych odstępach czasu. 
 Większość połączeń obsługiwa-
nych było składami wagonowymi, 
często w systemie Push-Pull, dzięki 
czemu nie było konieczności prze-
taczania lokomotywy w przypadku 
zmiany kierunku jazdy. Natomiast 
połączenia lokalne w dużej części 
obsługiwane były niewielkimi SZT. 
Dopiero w ostatnich latach zakupio-
no nowy tabor, w tym EZT typu Flirt 
[19], zaś w Pusztaszabolcs powstało 
centrum serwisowe dla tego taboru 
[20]. Dlatego udział tego typu tabo-
ru systematycznie wzrasta. Narodo-
wy przewoźnik pasażerski MÁV Start 
oprócz EZT inwestował także w nowe 
wagony i lokomotywy dla pociągów 
kategorii IC. Inwestycje taborowe 

były realizowane przy wsparciu fi -
nansowym z funduszy Unii Europej-
skiej.

Podsumowanie

Koleje węgierskie nie należą do naj-
nowocześniejszych, ani najszybszych, 
jednak cieszą się dużą popularnością. 
Sieć kolejowa jest stosunkowo gęsta 
i większość miast posiada dostęp do 
kolei z ruchem pasażerskim. Dość 
niezrozumiałe jest natomiast pozba-
wienie tego dostępu miasta Paks. Na 
Węgrzech udział kolei w przewozach 
pasażerskich jest jednym z najwyż-
szych w Europie, podobnie jak w są-
siedniej Austrii. Fakt ten wraz z funk-
cjonowaniem węgiersko-austriackiej 
spółki kolejowej GySEV wpływa na 
dobre skomunikowane koleją obu 
krajów. Istotne znaczenie ma oferta 
przewozowa, w tym znaczna licz-
ba połączeń i taktowy rozkład jazdy. 
Pod względem liczby przewiezio-
nych pasażerów kolej na Węgrzech w 
ostatnim dziesięcioleciu odnotowała 
jednak spadek wielkości przewozów 
dalekobieżnych i regionalnych, będą-

cych przedmiotem niniejszej analizy. 
 Charakterystyczne jest stosunko-
wo dobre skomunikowanie kolejowe 
Węgier w relacjach międzynarodo-
wych, zwłaszcza z Austrią, Rumunią 
i Niemcami. Duże natężenie ruchu 
pociągów w relacjach międzynaro-
dowych uwarunkowane było m.in. 
popularnością kolei w sąsiednich kra-
jach, przystępna taryfą przewozową 
oraz wielkością powiązań gospodar-
czych.
 Spadek roli kolei można tłuma-
czyć opóźniającą się modernizacją 
infrastruktury i wymianą taboru oraz 
wciąż rozbudowywaną siecią auto-
strad i dróg ekspresowych.  
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Stan toru kolejowego oraz jego 
ukształtowanie i położenie, opi-
sywane za pomocą parametrów 
geometrycznych, ulega stopniowej 
zmianie podczas eksploatacji. Zmia-
ny geometrycznego położenia toru 
następują głównie wskutek obcią-
żeń od pojazdów, zmian jego pod-
parcia oraz robót wykonywanych w 
torze (podbijanie toru, oczyszczanie 
podsypki). Powstające nierówności 
w eksploatowanym torze powo-
dują znaczną zmianę warunków 

pracy współpracujących ze sobą 
obciążonych elementów toru (szy-
na, podkład, podsypka). Przyczyną 
deformacji toru jest zróżnicowanie 
charakterystyk podparcia toru w 
różnych jego przekrojach, powsta-
jące wskutek nierównomiernego 
osiadania podsypki w czasie eksplo-
atacji [8], zwiększonych odkształceń, 
zwłaszcza tzw. słabego podtorza, czy 
występowania w podtorzu gruntów 
wysadzinowych. Wskutek formującej 
się nierówności powstaje różna po-

stać kontaktu podkładu z warstwą 
podsypki. Sztywność toru w stanie 
nieobciążonym (bez nacisków od 
pojazdów) powoduje, że podkłady w 
różnym stopniu opierają się na pod-
sypce. W najbardziej niekorzystnym 
przypadku może wystąpić zupełny 
brak kontaktu podkładu z podsypką. 
Takie obszary braku kontaktu toru z 
podłożem podsypkowym są szcze-
gólnie niebezpieczne dla stateczno-
ści toru bezstykowego np. latem w 
okresie występowania podłużnych 

Zagadnienia powstających pionowych 
nierówności w eksploatowanym torze kolejowym

Streszczenie: Nierówności geometryczne toru w płaszczyźnie pionowej, powstające podczas eksploatacji nawierzchni kolejowej, są źró-
dłem dodatkowych oddziaływań pojazdów na tor. W pracy rozpatrywane są dwa typy nierówności, wyodrębnione przez autora – nie-
zamierzone i zamierzone. Pierwszy typ nierówności w torze ma charakter niezamierzony (powstający losowo podczas eksploatacji toru 
kolejowego, np. nierówności w torze, zmiany parametrów geometrycznych toru czy niejednorodność podparcia toru). Drugi typ imperfekcji 
ma charakter zamierzony (powstający np. przy wykorzystaniu rusztu torowego jako przeciwwagi dla siłownika płyty pomiarowej VSS). Nie-
równość niezamierzona powoduje m.in. dodatkowy wzrost ugięć i naprężeń w poszczególnych elementach nawierzchni kolejowej, której 
następstwem są uszkodzenia i zużycie elementów nawierzchni. Formująca się w torze taka nierówność podłużna w płaszczyźnie pionowej 
jest powodem powstawania różnej postaci kontaktu podkładu z warstwą podsypki. Sztywność toru w stanie nieobciążonym (bez nacisków 
od pojazdów) powoduje, że podkłady w różnym stopniu opierają się na podsypce. Analiza przekazywania nacisku z koła poprzez szynę na 
podkład kolejowy pozwala unaocznić skutki takiej nierówności dla toru kolejowego. Ponadto kształt powstającej nierówności powoduje ob-
niżenie efektywności trakcyjnej koła pojazdu rozumianej jako stopień wykorzystania jego przyczepności wynikającej z nacisków statycznych.
W pracy zamieszczono analizę doświadczalną powstającej nierówności w eksploatowanym bezstykowym torze kolejowym.

Słowa kluczowe: Bezstykowy tor kolejowy; Pionowe nierówności w torze

Abstract: Arising during railway track structure operating the geometrical irregularities of track in vertical plane are the additional sources of 
interaction between the trains and track. These irregularities have got an unintentional character (arising in random way during track opera-
ting, e.g. irregularities in track, change of track geometrical parameters or inhomogeneity of track support) and intentional character (arising 
e.g. during railway track lifting by VSS plate). The unintentional irregularity causes among other things an additional increase of defl ections 
and stresses in track structure elements, which lead to failures and wear of track elements. Such arising the longitudinal irregularity in track is 
the reason for various forms of contact between sleeper and ballast. Track stiff ness in unloaded state (without forces from trains) causes that 
the sleepers in various ways rest on the ballast. The analysis of load transfer from wheel by rail to the railway sleeper allows for visualizing the 
eff ects of such irregularity for railway track. Furthermore a shape of arising irregularity causes the decrease of train wheel traction effi  ciency 
understanding as the degree of its tractive adhesion utilization resulting from static loads. In paper an experimental analysis of arising irre-
gularity in CWR track during its operating is enclosed.

Keywords: CWR Track; Vertical Irregularities In Track

The problems of arising vertical irregularities
in operating railway track
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sił ściskających. Ponadto z punktu 
widzenia warunków pracy toru ko-
lejowego zużycie lub odkształcenie 
jednego elementu znacząco pogar-
sza warunki pracy pozostałych, cze-
go następstwem jest niestety proces 
destrukcji całej nawierzchni.
 Głównym celem niniejszej pracy 
jest zagadnienie związane z wpły-
wem generowanego odkształcenia 
na statyczną pracę obciążonego 
bezstykowego toru kolejowego w 
płaszczyźnie pionowej (w postaci 
ugięcia szyny). Wskazano na zna-
czącą zmianę warunków pracy eks-
ploatowanego toru wskutek przede 
wszystkim powstających w nim nie-
równości. Poddano analizie teore-
tyczno-doświadczalnej niezamierzo-
ną nierówność w bezstykowym torze 
kolejowym powstającą podczas jego 
eksploatacji. Przeprowadzono bada-
nie terenowe w rzeczywistym torze 
kolejowym, w którym wywoływano 
lokalną imperfekcję symulującą krót-
kie nierówności powstające w eks-
ploatowanym torze kolejowym.

Nierówności w bezstykowym torze 

kolejowym - powstające w torze

W rzeczywistym torze kolejowym 
dochodzi do lokalnej utraty kontaktu 
toru z odkształconym lokalnie pod-
łożem, a tym samym do powstawa-
nia na długości pewnych odcinków 
luk między podkładami a podsypką 
[2,3,4,5,16,17]. Liczba tych luk i ich 
zasięg rosną wraz z czasem eksplo-
atacji toru. Obciążenie taborem przy-
wraca utracony kontakt toru z pod-
łożem, ale zjawisku temu towarzyszy 
wzrost oddziaływań dynamicznych 
taboru na tor w zależności od wiel-
kości pustek i prędkości jazdy pojaz-
du szynowego. Powstawanie luk w 
torze stwarza również niekorzystne 
warunki podparcia rusztu torowego, 
co ujemnie wpływa na stateczność 
eksploatowanego toru bezstykowe-
go. Nierówne lokalnie podłoże sprę-
żyste, na którym spoczywa bezsty-
kowy tor kolejowy, wskutek działania 
sił ściskających może powodować 
powstawanie dodatkowego ugięcia 

szyny. W przypadku wypukłych fal 
ściskanych toków szynowych może 
dochodzić lokalnie do utraty kon-
taktu toru z podłożem (rys. 1) [16,17]. 
Kształt lokalnej nierówności opisuje 
równanie w postaci:
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gdzie:
fp – strzałka fali odkształcenia piono-

wego,
lp – długość fali odkształcenia piono-

wego.

Pomierzone wartości fP i lP pozwalają 
sprawdzić warunek bezpieczeństwa 
pracy toru z wykorzystaniem wykre-
sów na rys. 2. 
 Wzory stosowane na rys. 2:
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gdzie:
Rp – promień nierówności pionowej 

podłoża,

 

1. Pionowe odkształcenie toru opisane sinusoidą [16]
 

 

2. Teoretyczne zakresy bezpiecznych długości fal lP przy danej strzałce nierów-
ności fP  16] dla toru poddanego działaniu siły termicznej, ściskającej: Ht = 1,67 

[MN] (szyny 60E1 przy Δt = 45 [°C]), m = 1,1 (wpływ sił hamowania taboru)

 

 

3. Naprężenia pod podsypką [15], 1 – szyna bez nierówności, 2 – szyna z 
nierównością o średnim pochyleniu 10‰
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fp – strzałka fali odkształcenia piono-
wego,

lp – długość fali odkształcenia,

  
t

t
d

g

Hnm
,R

⋅⋅
⋅= 50   (3)

gdzie:
Rd – dopuszczalny promień nierów-

ności pionowej podłoża zależny 
od typu podkładu,

gt – ciężar toru,
n – współczynnik bezpieczeństwa,
m – jak wyżej,

Uzyskano odpowiednio: Rd = 459 
[m], przyjęto (ze względu na bezpie-
czeństwo pracy toru): Rd = 500 [m] 
(podkłady drewniane) oraz Rd = 239 
[m], przyjęto ze względu na bezpie-
czeństwo pracy toru): Rd = 250 [m] 
(podkłady betonowe).
 Pomiar odkształcenia pionowe-
go jest bardzo trudny do określenia 
w rzeczywistym torze kolejowym. 
Najczęściej obserwujemy już po-
stać odkształcenia toru kolejowego 
w płaszczyźnie pionowej, którego 
bezpieczeństwo można ocenić na 
podstawie rozważań teoretycznych. 
Analiza takiego przypadku (zawarta 
w pracy [16]) pozwala na tym wy-
kresie wskazać zakresy bezpiecznych 
długości fal lP przy danej strzałce 
nierówności fP (zapewniony pełny 
kontakt toru z podłożem), sporzą-
dzonych dla toru typu 60E1 z pod-
kładami drewnianymi i betonowymi. 
Wykresami tymi można posłużyć się 
również w przypadku toru typu 49E1 
[16].

Miejscowe odkształcenia 

powierzchni szyny i koła

Główną przyczyną powodującą 
uszkodzenia powierzchni tocznych 
kół i szyn kolejowych są warunki 
eksploatacyjne (np. intensywne ha-
mowanie) [6,7]. W czasie hamowania 
powierzchnia toczna kół nagrzewa 
się do wysokich temperatur. Powo-
duje to w warstwie przypowierzch-
niowej chwilowe obniżenie granicy 
plastyczności, a znaczne naciski w 
strefi e kontaktu koło-szyna skutkują 
miejscowymi odkształceniami pla-
stycznymi materiału. Przy szybkim 
jego oziębianiu tworzy się kruchy 
martenzyt. Po ostygnięciu koła w 
warstwie powierzchniowej powstają 
duże rozciągające naprężenia wła-
sne prowadzące do drobnych pęk-
nięć powierzchniowych.
 Na wielkość oddziaływań dyna-
micznych bardzo istotny wpływ mają 
nierówności toru (przede wszystkim 
krótkie nierówności pionowe) będą-
ce powodem zwiększania naprężeń 
w podtorzu nawet 2,6 raza w stosun-
ku do obciążeń statycznych. W przy-
padku miejscowego odkształcenia 
powierzchni tocznej główki szyny, 
punkt torowiska, gdzie oddziaływa-
nia są największe, znajduje się za-
wsze przed środkiem nierówności w 
kierunku ruchu pojazdu (rys. 3).
 W przypadku średniego pochyle-
nia nierówności toru mniejszego od 
1‰ przy długości nierówności co 
najmniej 2 [m], dodatkowe obciąże-
nia nie występują [15]. Nierówność 
powierzchni tocznej główki szyny i 
przejazd koła przez taką nierówność 
rozważano w pracy [18]. Płaskie wy-
tarcia obręczy w zestawach koło-

wych mają bezpośredni wpływ na 
naprężenia powstające w nawierzch-
ni, a zwłaszcza w szynach. Takie wy-
tarcia są jedną z głównych przyczyn 
pękania szyn, szczególnie w porze 
zimowej przy niskich temperaturach 
[11]. Przy splocie niekorzystnych 
czynników (niska temperatura, zły 
stan uresorowania wagonu, duży 
nacisk koła na szynę) mogą powo-
dować masowe uszkodzenia szyn. 
Naprężenia w szynie wywołane pła-
skim wytarciem obręczy kół zależą 
od wielu czynników, z których naj-
ważniejsze to [13,19]:
- głębokość wytarcia,
- nacisk osi,
- stan usprężynowania wagonu,
- sprężystość podłoża toru,
- prędkość jazdy.

W czasie przejazdu koła z płaskim 
miejscem można wyróżnić trzy cha-
rakterystyczne fazy jego kontaktu z 
szyną:

1) podczas przejazdu koła w obrę-
bie płaskiego miejsca nacisk na 
szynę zmniejsza się (rys. 4a),

2) przy tzw. prędkości krytycznej 
około 30 km/h występuje zjawi-
sko utraty kontaktu koła z szyną 
(rys. 4b),

3) w ostatniej fazie obrotu koła na-
stępuje uderzenie krawędzi pła-
skiego miejsca w szynę (rys. 4c).

Zmniejszenie efektywności 

przyczepności koła na 

odkształconym torze

Powstające nierówności toru powo-
dują zaburzenia ruchu obrotowego 
koła. Wpływa to na trakcyjną efek-

 
4. Fazy ruchu koła z płaskim miejscem na kole [10], a) brak utraty kontaktu 

(krawędź A), b) utrata kontaktu, c) uderzenie w szynę krawędzi B

 

5. Nierówność toru opisana sinusoidą [12]
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tywność koła rozumianą jako stopień 
wykorzystania jego przyczepności 
wynikającej z nacisków statycznych 
podczas eksploatacji [12]. Dla przy-
padku ruchu koła po torze nierów-
nym sinusoidalnie (rys. 5) mamy:
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gdzie
  

!

"
ϑ – początkowy kąt obserwacji zja-

wiska [12]; przyjęto  
!

"
ϑ = 0.

Taka nierówność toru opisana 
sinusoidą, powoduje zmniejszenie 
przyczepności koła z szyną [12], po-
kazane na rys. 6:
 Przy nacisku koła na szynę Q = 50 
kN na długości 2 [m] oraz wartości 
współczynnika przyczepności:  

( ) 2030 ,v ==Ψ , otrzymujemy znaczą-
ce obniżenie efektywności przy-
czepności przy amplitudzie większej 

od 5 [mm], a teoretyczny 50–pro-
centowy brak przyczepności przy agr 
= 35,775 [mm], gdzie: agr – graniczna 
amplituda odkształconego toru [12]. 
Zwiększenie nacisku koła powoduje 
zmniejszenie tego niekorzystnego 
zjawiska. Szczegółowy opis zagad-
nienia zawarto w pracy [12].

Wzrost oddziaływań taboru na tor 

wskutek lokalnej nierówności toku 

szynowego

Poruszający się po nierównym torze 
tabor przywraca utracony kontakt 
toru z podłożem, ale zjawisku temu 
towarzyszy wzrost oddziaływań dy-
namicznych taboru na tor. Wielkość 
tego wzrostu zależy przede wszyst-
kim od kształtu powstałej nierów-
ności i prędkości jazdy pojazdu 
szynowego, natomiast w znacznie 
mniejszym stopniu od konstrukcji 
zawieszenia pojazdu szynowego i 
odkształcenia kół pojazdów [9,14]. 
Odkształcenia pionowe toru mają 
kształt cosinusoidalny (rys. 7) [14], 
najczęściej zastępowane liniami pro-
stymi AB i BC.
 W obliczeniach nawierzchni przyj-
muje się współczynniki dynamiczne 
k

d
 z uwzględnieniem wpływu od-

działywania miejscowych nierówno-
ści toru np. w postaci wzoru [5]:

 
2000008501 V

l

e
,kd ⋅⋅+=   (4)

gdzie:
e

0
  – głębokość nierówności [mm],

l  – długość nierówności [m],
V  – prędkość jazdy [km/h].

Na rys. 8 pokazano zależność współ-
czynnika dynamicznego k

d
 od dłu-

gości nierówności l dla wybranych 
głębokości nierówności e

0
 i prędko-

ści jazdy V.
 Jak widać na rys. 8 szczególny 
wzrost oddziaływań przejeżdżają-
cego taboru na tor, następuje przy 
„krótkich” nierównościach l o „dużej” 
głębokości e

0
 (podobnie jak przy 

zużyciu falistym szyn). Szczególne-

 

6. Zmniejszenie efektywności przyczepności koła na odkształconym torze
gdzie: Rk – promień koła; Jk – moment masowy bezwładności koła [12].

 
7. Kształt pionowej nierówności toku szynowego [14]
e

0
 – głębokość nierówności, l – długość nierówności

 

8. Zależność współczynnika dynamicznego kd (wzór 4), od długości nierówności l dla wybranych 
głębokości nierówności e

0
 i prędkości jazdy V
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go znaczenia nabiera zatem jakość 
wykonywanych robót w torze [1], 
opisana np. syntetycznym wskaźni-
kiem jakości toru J (w pracy [1] za-
warto przykład niewielkiego wzrostu 
wartości J do ok. 0,6 [mm] podczas 4 
letniej eksploatacji toru, przy począt-
kowej jego wartości rzędu 0,5 [mm]).

Wpływ lokalnej nierówności 

podłoża na pracę toru

W niniejszym punkcie pracy przed-
stawiono analizę pracy toru w za-
sięgu miejscowego odkształcenia. 
Określono zależności pomiędzy po-
wstającymi w torze odkształceniami 
a zmianami wartości ugięć w szynie, 
które można ocenić dopiero pod 
wpływem przyłożonego obciążenia 
od lokomotywy. Opisano wykonane 
badania doświadczalne w torze ko-
lejowym obejmujące pomiar ugięć 
szyny w warunkach symulowanych 
niejednorodności w podłożu podkła-
dów. Podano metodę generowania 
odkształcenia w torze, sposób po-
miaru oraz zmiany poszczególnych 
parametrów niezbędnych do opisa-
nia pracy toru kolejowego. Metoda 
ta, na podstawie pomiarów w obcią-
żonym torze, umożliwia opisywanie 
skutków zmiany warunków podpar-
cia toru, wykazując swoją przydat-
ność do analizowania wzrostu ugięć 
dla założonego kształtu imperfekcji 
symulujących krótkie nierówności 
powstające w eksploatowanym to-
rze kolejowym.
 Lokalna nierówność pionowa 
powstająca w torze ma zazwyczaj 
charakter losowy, niepożądany i nie-
zamierzony (rys. 9). Nierówność taka 
powoduje powstawanie obszarów 
braku kontaktu podkładów z górną 
warstwą podsypki toru, co jest szcze-
gólnie niebezpieczne dla jego pracy 
w okresie występowania np. dużych 
sił ściskających.  Konsekwencją pro-
cesu dostosowywania się toru do 
zmieniających się warunków jego 
podparcia jest zmiana wartości ugięć 
i naprężeń we współpracujących ze 

sobą elementach ramy torowej.

Opis zaproponowanej metody 

generowania niezamierzonego 

odkształcenia w torze

W celu przeprowadzenia analizy pra-
cy obciążonych elementów toru na 
lokalnej nierówności wykonano ba-
dania terenowe na stacji kolejowej 
Poznań–Franowo. Celem badań było 
przeanalizowanie niezamierzonej nie-
równości w torze kolejowym poprzez 
symulowanie nierówności w postaci 
zmiany warunków podparcia szyny 
w badanym przekroju poprzecznym 

toru kolejowego (przyjęto schemat 
pomiarowy przedstawiony na rys. 
10) [5].
 W torze wywołano lokalną nie-
równość poprzez obniżenie toru o 
określoną wartość (parametr f

0
 na 

rys. 10). Nierówność toru uzyskano 
przez odkręcenie przytwierdzeń, 
podniesienie toru podnośnikiem 
(bez naruszania stateczności toru 
bezstykowego w płaszczyźnie po-
ziomej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami). Dodatkowo w celu za-
pewnienia stateczności toru, podnie-
sienie toru realizowano sukcesywnie 
na krótkich odcinkach toru kolejo-

11. Stanowisko pomiarowe do zapisu uzyskiwanych pomiarów na stacji 
Poznań-Franowo

 
10. Schemat wywoływanej nierówności w torze kolejowym

f
0
 – nierówność wywołana w torze kolejowym [mm], P – przyłożona siła 

[MN], E
S
·I – sztywność toru (pary szyn) w płaszczyźnie pionowej [MNm2], 

E
s
 – moduł Young’a stali szynowej; g

t
 – ciężar toru [MN/m], a – rozstaw 

podkładów [m]

 

 

9. Przykładowe trzy nierówności podłoża i sposób kontaktu ramy toru z 
podłożem podsypkowym

gdzie: z
p
, z

p1
, z

p2
 – postać nierówności podłoża (wzór 1),

f
p
, f

p1
, f

p2
 – strzałka przyjętej fali odkształcenia pionowego,

l
p
, l

p1
, l

p2
 – długość przyjętej fali odkształcenia pionowego,

E
S
·I – sztywnośc toru (pary szyn) w płaszczyźnie pionowej [MNm2].
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wego (co pojedynczy lub podwójny 
rozstaw podkładów). Następnie wy-
konano umieszczenie metalowych 
płytek pomiędzy szyną a podkładką, 
opuszczenie szyny na podkładkę 
oraz ponowne przytwierdzenie szyn 
do podkładów. Wartość f

0
 zwiększa-

no od f
0
 = 0 mm (stan początkowy 

toru) kolejno do 1, 2 i 3 mm. W trak-
cie pomiarów wykonano 12 quasi-
-statycznych z niewielką prędkością 
przejazdów lokomotywą SM-42-448 
(72 [t] n a 4 osie  czyli 180 kN/oś). 
Umożliwiło to analizę pracy toru (a w 
szczególności szyny i podkładu) po-
przez pomiar ugięć zarówno samej 
szyny, jak i podkładu kolejowego. Ze 
względu na udostępniony odcinek 
toru do badań, montaż aparatury 
(rys. 11) wykonano na szynie i pod-
kładzie betonowym. Do analizy prze-
mieszczeń wykorzystano optyczny 
system pomiarowy fi rmy GOM mbH 
(Gesellschaft für Optische Messtech-
nik, Technischen Universität, Braun-
schweig), który ma zastosowanie 
w digitalizacji 3D (np. w pomiarach 
współrzędnościowych). System 
PONTOS służy do dynamicznej ana-
lizy przemieszczeń 3D, zapewnia-
jąc precyzyjne (z dokładnością do 
0,001 mm), bezkontaktowe pomia-
ry pozycji, ruchu i deformacji przy 
krótkim czasie pomiaru (np. 0,005 s). 
Skorzystano z programów PONTOS 
Viewer version v6.3.0-5 by GOM mbH 
oraz catmanEasy version 2.1 by HBM 
GmbH.

Wyniki ugięć uzyskane podczas 

badań terenowych

Podczas przejazdów lokomotywy po 
generowanym przez autora odkształ-
ceniu w torze kolejowym wykonano 
pomiary ugięć szyny i podkładu, dla 
kolejno następujących po sobie 4 osi 
lokomotywy SM-42. Ze względu na 
krótką odległość pomiędzy przekro-
jami nr 1 i 2 (równą rozstawi podkła-
dów), założono, że analizowany od-
cinek toru przed badaniami posiada 
prostoliniową postać (bez wstępnych 
nierówności).

 

f0 = 0 [mm] 

 

12. Ugięcie szyny i podkładu wskutek wywołanej nierówności w torze kolejowym podczas zmiany 
warunków podparcia szyny w przekroju poprzecznym nr 2 oś rzędnych – ugięcie szyny i podkładu; oś 

odciętych – kolejne pomiary co 0,005 [s]

f0 = 1 [mm] 

 
 

f0 = 2 [mm] 

 
 

f0 = 3 [mm] 
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 Na rys 12 i 13 przedstawiono ugię-
cia szyny i podkładu dla symulowa-
nych nierówności w torze kolejo-
wym na stacji Poznań-Franowo dla 
nacisków od kolejnych 4 osi lokomo-
tywy [5]. Rysunki umożliwiają ocenę 
skali zmian zarówno w przekroju nr 1 
jak i nr 2 (z rys. 10).

Dyskusja wyników przeprowadzo-

nego badania i uzyskane parametry 

do opisu pracy toru kolejowego

Na zamieszczonych rysunkach (12 i 
13) symulowane strzałki nierówno-
ści f0 wywołane w torze zmieniają 
w znaczący sposób pracę obciążo-
nych elementów nawierzchni kole-
jowej. Zwłaszcza w rozpatrywanym 
przekroju nr 2 można zaobserwo-
wać duży wpływ tych nierówności 
na pracę toru kolejowego. I tak: dla 
schematu z rys. 10, przy braku od-
kształcenia w torze (f0 = 0 mm), ugię-
cia szyny wynoszą około 2 mm (np. 
pod 2 osią lokomotywy obciążenio-
wej otrzymano wartość 1,996 mm). 
Przy f0 = 3 mm ugięcie szyny wzra-
sta do wartości 3,5371 mm, czyli o 
77,2%, a ugięcie podkładu zwiększa 
się z 1,4373 do 2,8731 mm, czyli aż o 
99,89%. Zwiększenie ugięcia szyny i 

podkładu wyraźnie widać na rys. 13.
 Na rys. 14 i w tabl. 1 przedstawio-
no wartości doświadczalne i teore-
tyczne (dla podłoża 1-parametrowe-
go) osiadań szyny i współczynników 
empirycznych i teoretycznych dla 
obliczania ugięć szyny (Ki i U) w prze-
kroju nr 2 pod działaniem siły pocho-
dzącej od osi nr 2 lokomotywy.
 Do przeprowadzenia obliczeń wy-
korzystano utworzony model MES, 
traktując tor jako ważką belkę Ber-
noulli-Eulera na sprężystym podłożu 
1–parametrowym, szczegółowo opi-
sany w pracy [5]. Wykorzystując ten 
model obliczeniowy wyznaczono 
wartość: 

teor
zastU  =26,605 [MPa] 

(uzyskaną z próbnego przejazdu lo-
komotywy dla f

0
=0 [mm]). Kolejne 

wartości teor
zastU   dla następnych nie-

równości w torze: f
0
 = 1, 2 i 3 [mm] 

wyznaczono tym modelem, wyko-
rzystując otrzymane wartości z

pom
 dla 

przekroju 2 z rys. 10. Obliczony w ten 
sposób parametr teor

zastU   opisuje „słabe” 
podparcie toru, czyli „zastępuje” suk-
cesywnie wzrastający początkowy 
brak kontaktu toru z podłożem w 
przekroju nr 2. Podobnie korzysta-
jąc z tego modelu numerycznego 

wyznaczono teoretyczną wartość 
części siły przekazywanej z koła na 
szynę powodującą kontakt toru z 
podłożem (P

k=0
) oraz pozostałą część 

siły przekazywanej z koła na szynę 
powodującą ugięcia po kontakcie 
toru z podłożem dla przypadku „sła-
bego” podparcia toru (P

k≠0
).

Wnioski końcowe

Na podstawie przeprowadzonej ana-
lizy można stwierdzić, że:
1. Pełny kontakt toru ze spręży-

stym podłożem, w przypadku 
powstawania nierówności w to-
rze, jest zapewniony dla zakresu 
bezpiecznych długości fali l

p
 przy 

określonej strzałce nierówności f
p
 

(rys. 2).
2. Deformujący się sinusoidalnie 

tor powoduje zaburzenia ruchu 
obrotowego koła, wpływające na 
jego trakcyjną efektywność wy-
korzystania przyczepności (skalę 
zmian można ocenić na podsta-
wie rys. 6).

3. W przypadku nierówności w to-
rze w postaci niejednorodności 
w podłożu podkładów autor 
badał wywołaną niezamierzoną 

Nacisk osi nr 2 w przekroju nr 1 – 2 oś 
0,5
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1,5
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3,5
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u
g
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c
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m
m
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nierówność f0 w torze [mm] 
 

- ugięcie szyny w przekroju nr 1:  ( ) ( ) 7374117411
19280

001 ,f,fz
,sz

+⋅= , 

- ugięcie szyny w przekroju nr 2: ( ) ( ) 3963102351
14950

002 ,f,fz
,sz

+⋅= , 

- ugięcie podkładu w przekroju nr 1: ( ) ( ) 7219075091
20170

001 ,f,fz
,pod

+⋅= , 

- ugięcie podkładu w przekroju nr 2: ( ) ( ) 1202100341
22450

002 ,f,fz
,pod

+⋅= . 

Nacisk osi nr 2 w przekroju nr 2 – 2 oś 
0,5
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1,5
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u
g
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c
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nierówność f0 w torze [mm] 

 

- ugięcie szyny w przekroju nr 1: ( ) ( ) 4024103231
23190

001 ,f,fz
,sz

+⋅= , 

- ugięcie szyny w przekroju nr 2: ( ) ( ) 1549288880
26690

002 ,f,fz
,sz

+⋅= , 

- ugięcie podkładu w przekroju nr 1: ( ) ( ) 3868090021
17710

001 ,f,fz
,pod

+⋅= , 

- ugięcie podkładu w przekroju nr 2: ( ) ( ) 4373116211
19250

002 ,f,fz
,pod

+⋅= . 
 

Zastosowano na nich następujące oznaczenia: 
Szyna przekrój 1 z kier. A Szyna przekrój 2 z kier. A Podkład przekrój 1 z kier. A Podkład przekrój 2 z kier. A

Szyna przekrój 1 z kier. B Szyna przekrój 2 z kier. B Podkład przekrój 1 z kier. B Podkład przekrój 2 z kier. B

Szyna w przekroju 1 Szyna w przekroju 2 Podkład w przekroju nr 1 Podkład w przekroju 2
 

 
13. Przykładowe wartości ugięć szyny i podkładu wskutek wywołanej nierówności w torze kolejowym (nacisk osi nr 2 lokomotywy)

Zmiana warunków podparcia szyny w przekroju poprzecznego nr 2 (schemat z rys. 10)
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Nierówność w 
torze f

0

z
pom

z
teor

z
k≠0

(z
teor

-f
0
)

z
teor

Uteor
   zast K

pom
K

teor
P

k=0
P

k≠0

[mm] [mm] [mm], MES [mm] [mm], sbval [MPa] [kN/mm] [kN/mm] [kN] [kN]

0 1,9961 2,0312 - 2,0355 26,605* 45,0879 44,3088 - 90

1 2,8872 2,7217 1,7217 2,7962 17,526 31,1721 33,0676 16,68 73,32

2 3,0541 3,2371 1,2371 3,2855 14,181 29,4686 27,8027 34,51 55,49

3 3,5371 3,6899 0,6899 3,6849 12,099 25,4446 24,3909 54,19 35,81

*) wartość uzyskana z próbnego przejazdu lokomotywy dla f
0
=0 [mm]

gdzie:

z
pom

; z
teor  

– ugięcie szyny (doświadczalne i teoretyczne) wskutek generowanej nierówności w torze,
z

k≠0
  – ugięcie szyny po kontakcie z podłożem podsypkowym,

Uteor
zast  – zastępcze i teoretyczne podparcie szyny dla przypadku „słabego” jej podparcia (rys. 10),

K
pom

; K
teor

  – współczynniki empiryczne i teoretyczne dla obliczania ugięć szyny dla schematu nierówności z rys. 10,
P

k=0
 , P

k≠0
  – odpowiednio: część siły przekazywanej z koła na szynę powodująca kontakt toru z podłożem oraz pozostała część siły przekazywanej z koła na szynę powodująca  

     ugięcia i naprężenia po kontakcie toru z podłożem dla przypadku „słabego” podparcia toru,
k

3
sz  – współczynnik podłoża 1-parametrowego (uzyskany z próbnego przejazdu lokomotywy dla f

0
=0 [mm]),

z
teor

 sbval  – teoretyczne ugięcie szyny wskutek generowanej nierówności w torze (obliczone jako zagadnienie brzegowe wykorzystujące warunki brzegowe prowadzące do  
     problemu początkowego [5]).

Tab. 1. Ugięcie szyny w przekroju nr 2 wskutek nierówności w torze f0 – nacisk osi nr 2

podłoże 1-parametrowe  [ ]MPa,k
sz 605263 =  

nierówność o znanych począt-
kowych wartościach długości fali 
odkształcenia i jego strzałki (rys. 
10). Wpływ tej nierówności (uwi-
daczniający się dopiero po przy-
łożeniu obciążenia) został do-
świadczalnie przeanalizowany w 
pracy. Stwierdzono, że wywołana 
nierówność o strzałce nierówno-
ści f

0
 w torze zmienia w znaczący 

sposób pracę obciążonych ele-
mentów nawierzchni kolejowej 
(wzrost ugięć dochodzący do ok. 

78 %). Podobna postać odkształ-
cenia w torze (nierówności pio-
nowe) powstaje podczas jego 
eksploatacji.

4. Zaproponowana metoda ge-
nerowania nierówności w torze 
kolejowym jest metodą nienisz-
czącą wywoływania imperfekcji 
w torze. Nienarusza ona pierwot-
nego kontaktu szyny i podkładu 
z podłożem. Prezentowana me-
toda jest szczególnie przydatna 
w badaniach zmian podparcia 

toru i może być właściwym na-
rzędziem służącym do oceny 
pracy obciążonych elementów 
toru kolejowego.  
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Opis oznaczeń: 

( )02 fz sz  – ugięcie szyny w analizowanym przekroju nr 2 (rys. 10), 
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Sztywność jest bardzo często używa-
nym określeniem, wykorzystywanym 
do ogólnej klasyfi kacji obiektów nie 
tylko budowlanych. Jest ona pod-
stawą podziału konstrukcji na dwie 
grupy: podatne (ażurowe) i masyw-
ne (monolityczne). W budowlach o 
przeznaczeniu komunikacyjnym czę-
sto używa się kryterium sztywności 
do ich klasyfi kacji. W drogownictwie 
dzieli sie nawierzchnie na sztywne i 
podatne. Tak samo wyróżnia się pod-
łoża pod nawierzchnie np. na moście 
betonowym – sztywne, a na nasypie 
- podatne. Podobna klasyfi kacja do-
tyczy mostów np. sztywne to kolejo-
we obiekty kratowe oraz wiotkie to 
kładki podwieszone. Dobrym przy-
kładem tego podziału obiektów są 

mosty o kształcie łukowym a w tym: 
sklepienia murowane – jako masyw-
ne oraz gruntowo-powłokowe z bla-
chy falistej – jako podatne. 
 W wytrzymałości materiałów 
sztywność elementu określana jest 
jako proporcja siły P do powstałego 
od niej przemieszczenia w, jak we 
wzorze

  
w

P
k = , [kN/mm]  (1)

Określony w ten sposób parametr 
k łatwo jest uzasadnić, w prostych 
przypadkach wytrzymałościowych: 
ściskanie (słup), rozciąganie (cięgno), 
zginanie (belka), skręcanie (wał). Na 
dodatek, w przypadku liniowej sprę-
żystości, jest on stały, niezależny od 

wartości siły wywołującej przemiesz-
czenie. Również prosta interpretacja 
wartości k występuje w określeniu 
sztywności jednoparametrowego 
podłoża Winklera. Natomiast okre-
ślenie sztywności nawierzchni dro-
gowej jako układu warstwowego jest 
już zagadnieniem złożonym. Modele 
nawierzchni i podłoża z uwzględ-
nieniem właściwości sprężystych i 
sprężysto-plastycznych omówio-
no w pracach [7 - 10]. W przypadku 
nawierzchni kolejowych model jest 
inaczej sformułowany, jak w pracach 
[1, 4, 11 - 14]. W przypadku konstruk-
cji mostowych utworzonych z wielu 
elementów z natury rzeczy w ukła-
dzie przestrzennym o dużej liczbie 
stopni swobody niezbędna jest pro-

Sztywność obiektu mostowego jako parametru 
użytkowego konstrukcji inżynieryjnych
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sta procedura - zaproponowana w [5, 
6] z przykładami stosowania podany-
mi w pracy. 
 Sztywność obiektu mostowego, 
jest cechą statyczną, związaną z ob-
ciążeniem zmieniającym położenie 
na jezdni obiektu. W praktyce okre-
ślana jest na podstawie wyników 
pomiarów przemieszczeń wybudo-
wanych mostów, w próbach statycz-
nych, podczas badań odbiorczych [5, 
6]. W takich badaniach, w wyznacza-
nej sztywności uwzględnia się: geo-

metrię konstrukcji, układ i sztywności 
elementów (EI, EA), więzy podporo-
we ujęte w schemacie obiektu oraz 
współpracę wyposażenia z konstruk-
cją (np. nawierzchni). W obliczeniach 
projektowych (i sprawdzających 
wyniki badań odbiorczych) zwykle 
pomijane jest wyposażenie jako ele-
ment współdziałający z konstrukcją 
w przenoszeniu obciążeń rucho-
mych [5]. 
 Sztywność konstrukcji o przezna-
czeniu mostowym pod ruchomym 

obciążeniem eksploatacyjnym okre-
śla się również w badaniach dyna-
micznych. Na rys. 1 przedstawiono 
wyniki badań zróżnicowanych obiek-
tów drogowych. Analizy te wykona-
no przy okazji określania parametrów 
dynamicznych mostów wybudo-
wanych w Szwajcarii [2]. Jednym z 
wyników badań był parametr k jako 
funkcja rozpiętości mostu L. Zakres 
badanych konstrukcji mostowych w 
zasadzie obejmował wszystkie jego 
rodzaje z ogólnym nastawieniem na 
średnie i duże rozpiętości. Z zesta-
wionych wykresów można wycią-
gnąć dwa wnioski: wartość k maleje 
ze wzrostem rozpiętości oraz kon-
strukcje betonowe są sztywniejsze 
niż stalowe (w tym zespolone). 
 Kładki dla pieszych w budownic-
twie mostowym pełnią odrębną 
funkcję komunikacyjną. Ich konstruk-
cje są bardzo zróżnicowane a sche-
maty zwykle innowacyjne. Na rys. 2 
podano wybrane wyniki uzyskane 
również przy okazji badań dynamicz-
nych [3]. Wynika z nich, że należą one 
do grupy o najmniejszej sztywności 
przez co są łatwe do wzbudzeń dy-
namicznych. Rezultaty podane na 
wykresie są rozproszone co może 
wynikać z małej liczby danych, jed-
nak tendencja jest podobna jak na 
rys. 1.
 Uzupełnieniem wyników poda-
nych na rys. 1, w przypadku mo-
stów drogowych małych i średnich 
rozpiętości, są analizy podane w [5]. 
Przedmiotem i celem analiz w niniej-
szej pracy jest uogólnienie wyników 
i rozszerzenie wniosków z mostów 
drogowych na obiekty kolejowe [12].

Sztywność konstrukcji mostowej

Gdy zmiana położenia jednostkowej 
siły skupionej P odbywa się wzdłuż 
linii prostej, jak w mostach, wykres 
ugięcia od tej siły jest linią wpływu 
o postaci funkcji η(x), pokazanej na 
rys. 3. Z defi nicji linii wpływu ugięcia 
η(x) otrzymuje się w przypadku ob-
ciążenia siłą P, zmieniającą położenie 

1. Wyniki badań drogowych mostów w Szwajcarii [2]
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wzdłuż osi x, funkcję ugięcia analizo-
wanego punktu w(x), jak w zależności 

 w(x) = P  (x)   (2)

Z porównania wzorów (2) i (1) wi-
doczne jest, że funkcja sztywności 
k(x) jest odwrotnością linii wpływu 
ugięcia, jak we wzorze

 
)(

1
)(

x
xk

η
= , [kN/mm]  (3)

Z zależności (3) wynika, że warto-
ści rzędnych k(x) zależą od kształtu 
funkcji wpływu η(x) a więc geome-
trii obiektu oraz warunków podpo-
rowych konstrukcji. Wartości k są 
nieskończone nad podporami (efekt 
progu [4, 12]) natomiast w miejscu 
maksimum funkcji η(x) uzyskuje się 
sztywność minimalną. Wobec tego 
sztywność obiektu k jest odwrot-
nością maksymalnej rzędnej funkcji 
wpływu η, jak na rys. 3.
 Zgodnie z zasadą wzajemności 
przemieszczeń Betti’ego rzędne 
funkcji wpływu ugięcia η(x) są rów-
nież ugięciami punktów konstrukcji 
w(x) od obciążenia siłą jednostkową 
P w analizowanym punkcie, jak na rys. 
3. Wynika to również z postaci wzoru 
(2). Określenie wartości k jest więc po-
szukiwaniem maksymalnego ugięcia 
od siły poruszającej się po wyznaczo-
nej linii - toru mostu kolejowego. W 
związku z tym zadanie ogranicza się 
do prostego rozwiązania - określenia 
linii ugięcia w(x) wzdłuż toru kolejo-
wego. W rozpatrywanych w pracy 
mostach punkt ten jest jednoznacz-
nie położony – zwykle w środku roz-
piętości. 
 W fazie projektowania a później 
podczas badań odbiorczych ale mo-
stów o schemacie belkowym spraw-
dza się sztywność konstrukcji z wy-
korzystaniem normowego warunku 
stanu granicznego użytkowania, uję-
tego w bezwymiarowym wskaźniku

 L

w
=ω

  
 (4)

We wzorze (4) w jest maksymalnym 

ugięciem konstrukcji mostu np. dźwi-
gara głównego, odniesionym do roz-
piętości elementu L. Wskaźnik ω po-
równuje się z wartością dopuszczaną 
określoną w zaleceniach normowych 
(np. 1/600), odpowiednio do rodzaju 
konstrukcji lub elementu konstrukcji 
mostu oraz tworzywa użytego do 
jego budowy. Jego wartość zależy 
od schematu (układu) obciążenia. Z 
porównania dwóch wskaźników ob-
liczanych na podstawie ugięć (k i ω) 
widoczne jest, że sztywność jest pa-
rametrem ogólniejszym [2, 3, 5, 6].

Mosty kolejowe o kształcie 

łukowym

Konstrukcje o kształcie łukowym, to 
podgrupa obiektów mostowych o 
schemacie rozporowym, czyli takich, 
w których od obciążenia pionowego 
jezdni powstają składowe poziome 
reakcji podporowych. W tej grupie 
występują od dawna budowane mo-
sty sklepione, murowane np. z cegły 
lub kamienia, jak na rys. 4a oraz o 
konstrukcje z betonu. Obecnie stoso-
wane obiekty gruntowo-powłokowe 
z blach falistych, jak na rys. 4b wyka-
zują wiele wspólnych cech statycz-
nych z mostami sklepionymi. 
 Z uwagi na podstawowy udział 
zasypki i nawierzchni w przenosze-
niu obciążeń w tych konstrukcjach 
sztywność obiektu najlepiej określać 

na podstawie badań. W tab. 1 zesta-
wiono przykłady wyników pomiarów 
obydwu rodzajów obiektów [5, 6]. Z 
badań tych obiektów wynikają znacz-
ne różnice ich sztywności. Potwier-
dza się więc zasada o traktowaniu 
sklepień ceglanych jako masywnych 
w odróżnieniu od gruntowo-powło-
kowych z blachy falistej –podatnych.

Dźwigary główne stalowych 

mostów belkowych

Najczęściej spotykanym schematem 
statycznym kolejowych mostów jest 
belka swobodnie podparta [5]. Ru-
chomym obciążeniem stosowanym 
do projektowania elementów mo-
stów jest od dawna (PN-85/S-10030) 
i obecnie (EN-1921-2) schemat UIC 71, 
podany na rys. 5. 

Siły w tym schemacie zależą od klasy 
obciążenia a dokładnie od normowe-
go mnożnika αk. Z uwagi na zróżni-
cowany układ (siły skupione P i rozło-
żone p) ugięcie w środku rozpiętości 
oblicza się z przybliżonej (ale wystar-
czająco dokładnej [5]) zależności 

 

4. Mosty o kształcie łukowym , a) obiekt gruntowo-powłokowy; b) most murowany

a)          b) 

Obiekt
Konstrukcja 

obiektu
L [m] h [m] w [mm] k [kN/mm]

ω= w/L 
[mm/m]

Prabuty gruntowo-po-
włokowa

7,945 2,37 3,48 90,2 0,438

Świdnica 15,00 5,23 2,7 131,1 0,180

Milicz murowana 12,80 6,40 0,59 909,1 0,046

Tab. 1. Charakterystyki techniczne badanych obiektów

5. Schemat układu sił mostów kolejowych UIC 71
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  EI

LM
w

10

2
⋅

=
  

 (5)

oraz momentu zginającego, w środ-
ku rozpiętości dźwigara głównego 
przy ustawieniu sił jak na rys. 5, bez 
uwzględnienia oddziaływania dyna-
micznego

[ ]22
6,1)4,6()2,3(2510 +−+−= LLM kα ,

 [kNm] 

  (6)

We wzorze (5) EI jest sztywnością 
dźwigara z uwagi na zginanie a L 
jego rozpiętością. 
 Na podstawie normowego wa-
runku granicznego ugięcia jak w (4), 
przyjmowanego zwykle jako ω = 
1/600 lub ω = 1/800 można obliczyć 
np. ze wzorem (5) sztywność na zgi-
nanie dźwigara 

  
ω⋅

⋅
=

10

LM
EI

  

 (7)

a stąd, bezpośrednio z (1) i (6) nor-
mową sztywność obiektu (dźwigara) 
jako

[
3

)2,3(25
10

48
48 +−== L

LL

EI
k k

UIC
ω

α

]22
6,1)4,6( +−+ L , [kN/mm]  (8)

W (8) zastosowano wzór na ugięcie 
belki o schemacie swobodnie pod-
partej obciążonej siłą jednostkową w 
środku rozpiętości 

  
EI

L
w

48

3

=   (9)

Na rys. 6 przedstawiono wykresy 
kUIC(L) uzyskane z (8) przy przyjęciu 
αk =1,21. Z porównania wyników 
uzyskanych w mostach drogowych 
(rys. 1) i kolejowych (rys. 6) wynika, 
że sztywności obiektów kolejowych 
mogą być znacznie mniejsze niż 

mostów drogowych. W monografi i 
[5] podano wiele przykładów beto-
nowych mostów drogowych w tym 
monolitycznych i z belek prefabryko-
wanych potwierdzających tą uwagę. 
Jednak kategoryczne sformułowa-
nie ogólnego wniosku dotyczącego 
sztywności mostów drogowych i 
kolejowych wymaga większej liczby 
danych. 
 Wartości k z rys. 6 są zbliżone do 
wyników uzyskanych w obiektach 
gruntowo-powłokowych [6], poda-
nych w tab. 1. Pomimo znacznej róż-
nicy w budowie obydwu rodzajów 
konstrukcji, z uwagi na ich sztyw-
ność, można je zaliczyć do tej samej 
grupy. 

Podłużnice mostów kolejowych 

z nawierzchnią otwartą

Podłużnice stalowych mostów o bu-
dowie kratowej lub blachownicowej 
w kolejowych mostach z nawierzch-
nią na mostownicach projektuje się 
przy przyjęciu schematu belki swo-
bodnie podpartej, z obciążeniem jak 
na rys. 5. Rozpiętości tych elementów 
nie zależą od długości przęsła L i są 
równe rozstawowi poprzecznic t. Są 
to zwykle wartość t < 7 m, porówny-
walne do rozpiętości małych mostów 
kolejowych L. 
Obciążenia tych elementów są rela-
tywnie duże. Ze schematu obciąże-
nia podanego na rys. 5 istotną rolę 
pełnią siły skupione P. W przypadku 
krótkich podłużnic obciążeniem jest 
zwykle jedna siła skupiona, stąd nor-
mowa sztywność obliczana jest obli-
czana jako 

  
t

P
k k

UIC
⋅

=
ω

α
  (10)

Gdy długość podłużnicy umożliwia 
ustawienie dwóch osi o rozstawie a 
wzór (10) przyjmuje postać

[2
)6)(2(2)4(
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gdzie α = a/t natomiast, zgodnie z 
rys. 5 a = 1,6 m. Przy tworzeniu wzoru 
(11) przyjęto niesymetryczne położe-
nie obydwu sił P, dające maksymalną 
wartość momentu zginającego [5]. 
Ugięcie w takim układzie obciążenia 
jest obliczone w punkcie, w którym 
występuje Mmax. 
 W przypadku obciążenia trzema 
siłami skupionymi układ jest syme-
tryczny względem środka rozpięto-
ści. Wobec tego gdy x = t/2 otrzymu-
je się zależność

[ ]{ }2
)21(3)21(1 αα

ω

α
−−−+

⋅
=

t

P
k k

UIC  

 
(12)

Gdy t > 4,8 m uwzględnia się obcią-
żenie rozłożone po prawej stronie 
belki. W przypadku rozpiętości t > 
6,4 m na belce występują już cztery 
siły skupione z siłą rozłożoną po jed-
nej stronie. Taki układ obciążenia jest 
złożony do obliczeń ugięć stąd stosu-
je się procedurę analogiczną jak dla 
dźwigara głównego, ujętą w (8). W 
przypadku największych rozpiętości 
podłużnic ich normową sztywność 
oblicza się za wzoru
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Na rys. 7 przedstawiono wykresy 
funkcji kUIC(t) gdy αk = 1,21. Wykres ten 
jest analogiczny do podanego na rys. 
6, jak w przypadku dźwigara główne-
go jednak sztywności są większe. 
Gdy charakterystyki geometryczne 
podłużnic wyznacza się na podsta-
wie danych z wybudowanych obiek-
tów można obliczyć sztywność na 
podstawie ich rozpiętości i momentu 
bezwładności dwóch, bliźniaczych 
elementów 2I. Wobec tego wykorzy-
stuje się wzór 
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  (14)

gdy E = 205·106 kN/m2. Na rys. 8 
przedstawiono wyniki uzyskane z 

inwentaryzacji, głównie starych mo-
stów kolejowych. Sztywności po-
dłużnic mostów kolejowych są zbli-
żone do wartości określonych przez 
zalecenia normowe dotyczące ugięć 
podanych na wykresach rys. 7.

Podsumowanie

Do kwalifi kacji obiektów o funkcji ko-
munikacyjnej do grupy masywnych 
(sztywnych) i wiotkich (podatnych) 
jest użyteczny wskaźnik k. Może on 
być stosowany do mostów o zróżni-
cowanej konstrukcji, jak na rysunkach 
1, 2, 4. Wartości k uzyskać można na 
podstawie obliczeń, jak również z ba-
dań obiektu pod obciążeniem eksplo-
atacyjnym (z uwzględnieniem współ-
pracy wyposażenia z konstrukcją). W 
świetle wyników podanych w pracy 
widoczny jest klasyczny podział z uwa-
gi na wartości k, na obiekty masywne 
i wiotkie wynikający z zastosowanego 
materiału. W przypadku analizowa-
nego rodzaju mostu jego sztywność 
związana jest z rozpiętością – mosty 
małe, z natury rzeczy są sztywniejsze 
od ich odpowiedników o większych 
długościach. Z wyników analiz sztyw-
ności w mostach widoczny jest też 
ogólny podział w zależności od spo-
sobu użytkowania: obiekty drogowe, 
kolejowe, kładki dla pieszych. Większą 
grupę analizowanych obiektów poda-
no w [5, 6]. 
 W mostach kolejowych widoczna 
jest klasyfi kacja według malejącej 

sztywności: mosty sklepione, obiek-
ty gruntowo-powłokowe, mosty 
belkowe (pełnościenne). Sztywno-
ści podłużnic mogą być większe niż 
dźwigarów głównych w klasycznych 
mostach kratowych i belkowych.  
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Szóstego października 2015 r. odszedł od nas w 
wieku 88 lat dr inż. Zbigniew Kozaczek, wybitny 
specjalista w dziedzinie konstrukcji, eksploatacji 
i utrzymania pojazdów szynowych, zasłużony 
Członek Honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników Komunikacji RP. Był człowiekiem wiel-
kiej prawości i pogody ducha, wychowanym w 
harcerskim, patriotycznym i religijnym klimacie. 
 Urodził się 20 września 1927 r. w Warszawie. 
Szkołę podstawową ukończył w 1941 r., a na-
stępnie Szkołę Zawodową im. M. Konarskiego w 
1944 r. Już od dziewiątego roku życia należał do 
harcerstwa.
 W czasie okupacji niemieckiej od 1942 r. na-
leżał do harcerskiej organizacji „Szare Szeregi” 
pseudonim „Żak”. Brał udział w Powstaniu War-
szawskim w 1944 r., w stopniu strzelca służył w 
plutonie łączności 605a – 3 Rejon – VI Obwodu 
AK-Praga. Kierował działalnością zwiadowczą i 
łączności, działalnością wydawniczą, pracą dru-
karni „Pawiak”, kolportażem (meldunki, nasłuch 
radiowy). W drugiej połowie sierpnia kierował 
akcją łącznikową (przerzuty) poza linią frontu 
wschodniego. We wrześniu 1944 r. został uwię-
ziony w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Bir-
kenau, a następnie od grudnia 1944 r. do kwiet-
nia 1945 w obozie Buchenwald. Po wojnie wrócił 
do kraju w sierpniu 1945 r. 
 W roku 1947 ukończył w Warszawie Liceum 
Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy, 
a w 1952 r. studia na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Warszawskiej, uzyskując dyplom in-
żyniera mechanika oraz magistra nauk technicz-
nych. W 1982 r. uzyskał stopień naukowy doktora 
nauk technicznych. 
 Pracę zawodową rozpoczął w lipcu 1950 r. 
w Biurze Elektryfi kacji Kolei w Warszawie, skąd 
został przeniesiony w roku 1953 do Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowego Mińsk Mazo-
wiecki na stanowisko głównego konstruktora i 
głównego mechanika, a następnie objął stanowi-
sko zastępcy dyrektora ds. technicznych w tych 
Zakładach. We wrześniu 1962 r. powołany został 
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicz-
nych w Zjednoczeniu Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego w Warszawie. Pracował na 
tym stanowisku przez 20 lat, do 31.10.1982 r. W 
okresie tym szczególnie zasłużył się jako głów-
ny inicjator, naczelny projektant i organizator 
przeprowadzenia rekonstrukcji i modernizacji 
całego zaplecza technicznego kolei. Był orga-
nizatorem produkcji urządzeń do mechanizacji 
robót naprawczych, projektował nowoczesne 
technologie powstającego od podstaw nowego 
zakładu napraw elektrycznych zespołów trakcyj-
nych. Organizował międzynarodowe wystawy w 

dziedzinie nowoczesnych urządzeń wdrażanych 
w transporcie kolejowym w Polsce w 1984 r. w 
Poznaniu i w 1986 r. w Moskwie.
 W latach 1983 - 1987 pełnił obowiązki dyrek-
tora Zespołu ds. Produkcji Przemysłowej w Mi-
nisterstwie Komunikacji. Sprawował nadzór nad 
działalnością podległych Ministerstwu Komu-
nikacji przedsiębiorstw górnictwa skalnego, za-
kładów naprawczych taboru kolejowego, zakła-
dów naprawy samochodów, produkcji maszyn 
drogowych, produkcji elementów nawierzchni 
kolejowej.
 Przeszedł na emeryturę 1 września 1988 r. 
Jeszcze przez 10 lat kontynuował pracę na części 
etatu w Centralnym Biurze Studiów i Projektów 
Budownictwa Kolejowego, a następnie w Mini-
sterstwie Transportu i Gospodarki Morskiej.
 Zbigniew Kozaczek był autorem ponad 40 ar-
tykułów i licznych opracowań prezentowanych 
na łamach czasopism zawodowych i konferen-
cjach naukowo-technicznych. Za działalność 
zawodową był wielokrotnie odznaczany m. in. 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną 
i Złotą Odznaką za Zasługi dla Transportu. 
 Zbigniew Kozaczek poza pracą zawodową 
aktywnie uczestniczył w działalności harcerskiej 
oraz w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników 
Komunikacji. Po przejściu na emeryturę skupił 
swoją działalność na tych dwóch kierunkach. 
Był to bardzo ważny okres w życiu Zbigniewa 
Kozaczka i pozostał trwale we wspomnieniach 
rodziny, przyjaciół, kolegów, współpracowników.
 Uczestnictwo w harcerstwie powojennym 
rozpoczął już w 1945 r., był wówczas druży-
nowym w hufcu Praga, a od 1982 r. działał w 
Komisji Środowiskowej „Szarych Szeregów”. W 
1990 r. był członkiem założycielem Oddziału 
Warszawskiego Stowarzyszenia Szarych Szere-
gów i członkiem I kadencji Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Szarych Szeregów (1990-1994), 
komendantem Kręgu ,,Bazylika - Grochów" 
(1994-1996). Od października 2002 pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia Szarych Szeregów, a od październi-
ka 2004 był członkiem Rady Fundacji Polskiego 
Państwa Podziemnego. Brał aktywny udział w 
organizacji imprez, w spotkaniach z młodzieżą. 
Był przewodniczącym Koła Przyjaciół Harcerstwa 
przy 22 Szczepie „Warta” w latach 2002- 2006, a 
następnie jego Honorowym Przewodniczącym. 
Uczestniczył w organizacji uroczystości 100-lecia 
Warszawskiej Drużyny Harcerskiej w roku 2015.
 Za działalność wojskową i społeczną otrzymał 
odznaczenia m. in. Medal Zwycięstwa i Wolności, 
Krzyż Oświęcimski, Krzyż Armii Krajowej, War-
szawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Brą-
zowy i Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności 
Kraju, Krzyż za Zasługi dla ZHP.
 Działalność w Stowarzyszeniu Inżynierów i 
Techników Komunikacji Zbigniew Kozaczek za-
początkował już w roku 1950 członkowstwem w 
Kole Zakładowym SITK przy biurze Elektryfi kacji 
Kolei, gdzie rozpoczynał pracę zawodową. Od 
roku 1952 pełnił szereg ważnych funkcji w Sto-
warzyszeniu, m. in. sekretarza Komisji Postępu 
Technicznego, przewodniczącego Głównej Ko-
misji Remontowej, sekretarza Rady Programowej 
czasopisma „Eksploatacja Maszyn”. Od roku 1971 
był rzeczoznawcą SITK w dziedzinie eksploatacji 
i napraw taboru kolejowego. W 2002 r. został 
członkiem Zarządu Koła Seniorów w Oddziale 
Warszawskim SITK RP. Po wznowieniu działalność 
Krajowego Klubu Seniorów (KKS) 2003 r., został 

jego przewodniczącym. Funkcję tę pełnił z wiel-
kim zaangażowaniem przez 10 lat do roku 2013 
(trzy kadencje), kiedy to stan zdrowia nie pozwo-
lił już na dalszą działalność. 
 Głównym zadaniem Zbigniewa Kozaczka 
jako przewodniczącego Krajowego Klubu Se-
niorów było zacieśnienie kontaktów z oddzia-
łowymi klubami , pobudzenie i ożywienie ich 
działalności. W tym celu organizowano każde-
go roku dwa spotkania plenarne oddziałowych 
klubów, podczas których w części odczytowej 
wygłaszano odczyty na tematy techniczne zwią-
zane z zagadnieniami transportu. Z inicjatywy 
Kolegi Zbigniewa Kozaczka do tematyki refera-
tów dołączono opracowania nt. Armii Krajowej 
i Szarych Szeregów, w tym referat pt. „Struktury 
Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939 
-1945”. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zain-
teresowaniem i uznaniem uczestników spotkań. 
Z okazji 70-lecia powstania Szarych Szeregów 
kol. Zbigniew Kozaczek przedstawił działalność 
Szarych Szeregów w latach 1939 – 2009, a także 
przekazał uczestnikom spotkania „Informator” pt. 
„Szare Szeregi 1989 - 2009”. W ramach tej dzia-
łalności na jedno z posiedzeń Rady Prezesów 
SITK RP Zbigniew. Kozaczek zaprosił Panią Marię 
Stypułkowską-Chojecką ps.„Kama” - (Przewod-
niczącą Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów) uczestniczkę zamachu na szefa Policji 
i SS w Warszawie Franza Kutscherę (01.02.1944) 
- do wygłoszenia informacji o akcjach bojowych 
Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Spotkało 
się to z bardzo dużym zainteresowaniem. 
 W dziesięcioletniej letniej działalności Zbi-
gniewa Kozaczka jako przewodniczącego Krajo-
wego Klubu Seniorów SITK RP odbyło się łącznie 
20 Spotkań Plenarnych zorganizowanych z ini-
cjatywy Przewodniczącego KKS i Zarządów Od-
działów w Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie, 
Poznaniu. Ostrowie Wlkp., Kielcach, Lublinie, Rze-
szowie, Wrocławiu, Koszalinie i Zielonej Górze.
 Na ostatnie Spotkanie Plenarne Klubów Se-
niora SITK RP, w Zielonej Górze we wrześniu 2013 
r., Zbigniew Kozaczek odczuwający już skutki 
choroby przybył w towarzystwie swojego wnuka 
Grzegorza Zalewskiego pełniącego rolę opieku-
na.
 Za działalność w SITK RP i NOT Zbigniew Ko-
zaczek otrzymał liczne wyróżnienia: Odznakę 
Honorową SITK RP Srebrną, Złotą i Złotą z Dia-
mentem, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową 
NOT. W 2006 r. za szczególne Zasługi dla SITK RP 
otrzymał tytuł Członka Honorowego SITK RP. 
 Podczas choroby w walce z osłabieniem wy-
kazywał niezwykły hart ducha i wytrwałość. 
 Zbyszek bardzo troszczył się o rodzinę. Z żoną 
Barbarą (zmarłą w 1997 r.) miał dwoje dzieci, syna 
Krzysztofa, doktora nauk inżynieryjnych i córkę 
Ewę, profesora w dziedzinie inżynierii biome-
dycznej. Doczekał się pięciu wnuków oraz pra-
wnuczki Ewy. Po śmierci żony zajmował się wnu-
kami, był przez wszystkich kochany i podziwiany.
 Zbigniew Kozaczek został pochowany na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w War-
szawie w kwaterze A27-5-11. W pożegnaniu 
uczestniczyły m. in. delegacje z oddziałowych 
kół seniora STK RP.
  W naszej pamięci pozostanie jako człowiek o 
wielkiej kulturze, uroku osobistym, koleżeński, na 
którego mógł liczyć każdy, kto Go znał.

Opracował Andrzej Zieliński, z wykorzystaniem 
materiałów udostępnionych przez Panią Ewę Za-
lewską, córkę Zbigniewa Kozaczka. 

Wspomnienie  o Zbigniewie Kozaczku
Członku Honorowym SITK RP




