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Fot. 1. Wsiadanie na przystanku na żądanie do pociągu Kolei Dolnośląskich nie wymaga od pasażera żadnych dodatkowych czynności poza oczekiwaniem
– zgodnie z oznakowaniem – w miejscu widocznym dla maszynisty. Na zdjęciu – przystanek warunkowy w Krzyżowej miesiąc po uruchomieniu nowego
systemu obsługi, 19 stycznia 2020 r. fot. Bogusław Molecki
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Przystanki na żądanie w transporcie kolejowym
Artykuł omawia historię przystanków na żądanie na polskiej sieci kolejowej, które oficjalnie zanikły na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Przedstawia przesłanki przywrócenia tego podejścia, proces analizy i uzgodnień towarzyszący ponownemu
wprowadzeniu rozwiązania do stosowania oraz założenia eksploatacji pilotażowej. Tekst zamyka prezentacja próbnego wdrożenia oraz omówienie docelowych warunków funkcjonowania.
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Przystanki na żądanie są rozwiązaniem stosowanym w rejonach o niskim popycie na przewozy. Pozwalają one na obsługę
lokalizacji, w których zapotrzebowanie na usługi jest niskie, jednak całkowita rezygnacja z zatrzymań jest nieakceptowalna ze
względów społecznych (rejony o niewielkiej liczbie mieszkańców
i gęstości zaludnienia), lub handlowych (rejony turystyczne).
Kolej, jako system powołana do utrzymywania przewozów
masowych, w praktyce przez lata pomijała ten segment potrzeb
transportowych. Zasadniczo do dziś w wielu przypadkach dominuje myślenie przede wszystkim o najważniejszych trasach i li-

niach kolejowych oraz o połączeniach pomiędzy najważniejszymi
miastami. Linie o niewielkich przewozach często są marginalizowane. Stąd pojawiające się często określenie potoczne dla oferty
handlowej dla linii lokalnych z kilkoma parami pociągów na dobę,
kursującymi niekoniecznie w oczekiwanych przez pasażerów porach – „alibi pociąg”.
Ogólna tendencja do skracania czasu jazdy dla większości podróżnych powodowała, że na przystankach o niskiej średniej wymianie pasażerów ograniczano liczbę postojów, wykorzystując kryteria
zaspakajania w minimalnym stopniu potrzeb społecznych (utrzymanie zatrzymań tylko w godzinach dojazdów i powrotów do pracy –
np. na stacji Wałbrzych Fabryczny), lub wypoczynkowych (udostępniane tylko sezonowo – np. przystanek Dąbrowa Górnicza Pogoria).
Przystanki o niewielkiej dobowej wymianie pasażerów ulegały po
prostu likwidacji (np. Zesławice przed Krakowem na linii nr 8).
Zmienność uwarunkowań społeczno-gospodarczych, kwestia
obsługi przewozów w regionach turystycznych (do jakich niewątpliwie zalicza się Dolny Śląsk), a nawet zmiany klimatyczne spowodowały, że celowym stało się wprowadzenie przystanków na
żądanie również na polskiej sieci kolejowej. Przykładem może być
przystanek Studzianka, obsługiwany dla zbieraczy runa leśnego,
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w odniesieniu do którego corocznie wpływają wnioski ludności
dotyczące wydłużenia okresu eksploatacji, wynikające z panujących warunków pogodowych (warto zauważyć, że obecnie występowanie grzybów w lasach odnotowuje się nawet w… styczniu!).
Artykuł w większości bazuje na analizie przepisów i dokumentów dotyczących funkcjonowania kolei od strony ruchowej. Istotne znaczenie mają regulacje wewnętrzne zarządcy infrastruktury
i ich konsekwencje dla funkcjonowania przystanków na żądanie.
Pomocniczy materiał stanowiły archiwalne rozkłady jazdy pociągów, ze szczególnym uwzględnieniem okresu powojennego,
dla którego przeprowadzono dokładną kwerendę. Opracowanie
przede wszystkim realizuje jednak cel aplikacyjny, czyli jest próbą
odpowiedzi na pytanie o możliwości i celowość stosowania przystanków na żądanie na kolei w Polsce.

Historia kolejowych przystanków na żądanie w Polsce

Zatrzymania warunkowe (na żądanie) były oficjalnie obecne
na polskiej kolei jeszcze w okresie powojennym. Ślady tych rozwiązań znaleźć można w publikowanych urzędowych rozkładach
jazdy pociągów [9] (fot. 2 – obok udziału przystanków warunkowych, warto zwrócić uwagę na warunkowanie terminów kursowania potrzebami lokalnych społeczności).
a)

Ten rodzaj zatrzymań stosowany był na trasach o mniejszym
ruchu pasażerskim, w przypadku gdy prędkość ruchu umożliwiała
podjęcie decyzji o zatrzymaniu w momencie dostrzeżenia pasażera. W praktyce ograniczało to stosowalność rozwiązania do kolei
wąskotorowych o małej szybkości jazdy (tab. 1).
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że rozwiązania te były
praktykowane tylko na kolejach samorządowych (nazwa Średzkiej
Tab. 1. Zestawienie odcinków linii kolejowych, na których oficjalnie eksploatowano w okresie powojennym przystanki na żądanie
Lata *) funkcjonoNumery tabel wania
przystanków
w rj
warunkowych
1. Rakoniewice - Śmigiel - Bojanowo Stare 203 / 318 / 328 1946 - 1951 lato
2. Żnin - Biskupin - Szelejewo / Ośno
232 / 334 / 396 1946 - 1951 lato
3. Poznań Kobylepole - Środa - Zaniemyśl 223 / 309
1947 - 1948
4. Września - Pyzdry
233 / 311
1947 - 1948 lato
Objaśnienie: *) – w okresie powojennym urzędowy rozkład jazdy ukazywał się dwa razy
w roku – obowiązywał rozkład letni i zimowy; dopisek „lato” w tabeli wskazuje, że dane
rozwiązanie występowało w rozkładzie jazdy na okres letni, ale nie było go już w okresie
zimowym.
opr. wł. na podst. [9]
Lp.

Odcinek

b)

d)

c)
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Fot. 2. Przykłady zatrzymań warunkowych na powiatowych kolejach wąskotorowych: a – Śmigielska Kolej Powiatowa (lato 1946 r.), b – Żnińska
Kolej Powiatowa (lato 1946 r.), c – Średzka Kolej Powiatowa (lato 1947 r.),
d – Wrzesińska Kolej Powiatowa (zima 1948 r.).
źródło: [9].
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Kolei Powiatowej na fot. 2c zawierała przymiotnik „państwowa”
przez omyłkę, choć omyłka ta okazała się w przyszłości prorocza).
Kolej państwowa nie dopuszczała na swoich liniach tego rodzaju
rozwiązań, czego interesującą oznaką był także… brak standardowego oznaczenia przystanków warunkowych w drukowanym
rozkładzie jazdy (por. fot. 2a - 2d). Informacje o tym, że dany przystanek osobowy jest obsługiwany na żądanie nie były podawane
w początkowej części rozkładu jazdy – ani w objaśnieniu symboli
stosowanych w rozkładzie jazdy, ani też nie było dodatkowej adnotacji w spisie stacji i przystanków osobowych, umieszczanym
na początku rozkładu.
W związku z tym, w kolejnych latach, wraz z przejmowaniem
linii samorządowych przez przedsiębiorstwo PKP, sposób eksploatacji linii był unifikowany, a przystanki warunkowe – stopniowo
likwidowane. Po raz ostatni zatrzymania na żądanie oficjalnie
pojawiły się w letnim rozkładzie jazdy na rok 1951.
Co istotne, zmiany oficjalne nie w pełni znajdywały odzwierciedlenie w praktyce eksploatacyjnej. Na wydzielonych organizacyjnie kolejach wąskotorowych, posiadających małą załogę,
silnie związaną ze społecznością lokalną, przyjęty sposób obsługi
mógł być – nieoficjalnie – praktykowany nadal. Nawet pół wieku
później, w ostatnich latach funkcjonowania kolei wąskotorowych
pod szyldem PKP, zwyczajowo wagony motorowe nie zatrzymywały
się na przystankach, jeśli na peronie nie oczekiwali pasażerowie,
a wewnątrz pojazdu nie było osób wysiadających. Co interesujące, z takim rozwiązaniem można było spotkać się nawet w przypadku długich pociągów mieszanych, gdzie wagony osobowe
znajdowały się w oddaleniu od lokomotywy (np. Jarocińska KD).
Rozwiązania takie obecne były także (w ograniczonym zakresie) na kolejach normalnotorowych PKP – obsługiwano w ten
sposób przystanki służbowe, z których niektóre na przełomie XX
i XXI wieku trafiły do oficjalnych rozkładów jazdy i zostały przekwalifikowane na ogólnodostępne przystanki stałe (np. Jaworzno
Szczakowa Lokomotywownia), bądź też miała miejsce sytuacja
odwrotna – przystanek stały formalnie ulegał likwidacji, ale dla
wybranych pociągów funkcjonował jako służbowy w określonych
godzinach (np. Sosnowiec Jęzor).

Geneza problemu przystanków na żądanie na Dolnym Śląsku

W wyniku usamorządowienia kolei w Polsce, pojawiły się tendencje do odbudowy i uruchomienia ruchu pasażerskiego na odcinkach, które cechowały się mniejszym zainteresowaniem podróżnych, stanowiły jednak istotny element oferty i systemu połączeń
regionalnych. W przypadku leżącego na pograniczu kraju Dolnego
Śląska, najlepszym przykładem takiego połączenia jest linia ze
Szklarskiej Poręby do Liberca.
Połączenie to (obecnie funkcjonujące po polskiej stronie jako
linia D21 Kolei Dolnośląskich) charakteryzuje się bardzo dużą
zmiennością przewozów. W sezonie turystycznym (tak zimowym,
jak i letnim) leżąca na trasie Polana Jakuszycka stanowi istotny cel podróży dla turystów – zimą dla narciarzy, latem dla cyklistów. W związku z tym w ciągu doby uruchamianych jest do
11 par pociągów, zestawionych z autobusów szynowych Stadler
RS1 (seria 840 ČD), nawet w trakcji potrójnej. Dla porównania,
poza sezonem turystycznym ruch spada zaledwie do czterech
par połączeń, realizowanych pojedynczymi pojazdami, o bardzo
niewielkim zainteresowaniu podróżnych.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że oprócz opisanych wyżej
problemów popytowych, eksploatacja linii związana jest również
z dużymi trudnościami natury organizacyjnej, utrzymaniowej

i technicznej. Jest to bowiem połączenie funkcjonujące w relacji
międzynarodowej, w terenie słabo zaludnionym, a sama linia ma
charakter górski (maksymalne pochylenie dochodzi aż do 58‰,
co było przyczyną zabudowy szyny zębatej). Na funkcjonowanie
linii kolejowej ma wpływ szereg uwarunkowań przyrodniczych,
utrudniających czasami jej eksploatację – przede wszystkim intensywne opady śniegu, ale również powalone przez silny wiatr
drzewa w obszarach o utrudnionym dojeździe służb technicznych.
W przeszłości okoliczności te były przyczyną wielokrotnych rozważań konieczności likwidacji przewozów pasażerskich na tej trasie. Po II wojnie światowej ciągłość połączenia została przerwana
– strona polska prowadziła ruch do przystanku Tkacze, czeska –
do Kořenova. Już w latach pięćdziesiątych nastąpiły dalsze ograniczenia: polskie pociągi pasażerskie skrócono do Szklarskiej
Poręby Huty, po stronie czeskiej – pojawiły się pierwsze dążenia
do likwidacji kolei (por. [1]). Odcinek graniczny był nieprzejezdny,
obie koleje państwowe dążyły do ograniczenia swojej aktywności
na tym terenie (po stronie polskiej ruch pasażerski wstrzymano
całkowicie, po stronie czeskiej – wielokrotnie próbowano skrócić
linię do Tanvaldu, co wynikało m.in. z problemów z utrzymaniem
lokomotyw zębatych). Mimo to, dzięki lepszemu dostosowaniu
ČSD do przewozów na liniach małoobciążonych (por. [8]), ruch
pasażerski został utrzymany (w 1963 r. wydłużono go nawet do
Harrachova, w związku z korektą granicy i przekazaniem byłego
przystanku Tkacze stronie czeskiej).
Jak należało się spodziewać, w gospodarce rynkowej znaczenie wspomnianych okoliczności wzrosło jeszcze bardziej. Po
transformacji ustrojowej z jednej strony nasiliły się naciski społeczne na odtworzenie całości połączenia, z drugiej – tendencje
kolei państwowych do likwidacji trudnych w utrzymaniu linii o niewielkim popycie. W 1992 roku, dla uczczenia 90-lecia linii kolejowej, udało się doprowadzić do przejezdności odcinka granicznego i jednorazowego uruchomienia kilku pociągów specjalnych
do Szklarskiej Poręby. Pięć lat później, w 1997 roku państwowe
koleje ČD poinformowały o wstrzymaniu ruchu osobowego na
trasie Tanvald - Harrachov. Po stronie polskiej w 2000 r. PKP
wstrzymały ruch na linii do pobliskiego Karpacza, pięć i pół roku
później – z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby Górnej (por. [4]).
Eksploatacja tak trudnego połączenia pasażerskiego wymagała powrotu do zarządzania z poziomu lokalnego. Pod naciskiem
czeskiej społeczności lokalnej, w maju 1998 roku przywrócono
kursowanie – w oparciu o alternatywnego przewoźnika, spółkę
GJW Praha – pociągów z Tanvaldu do Harrachova. Aktywne podejście przewoźnika spowodowało ograniczenie kosztów i wzrost
wpływów, wynikających z poprawy oferty. W grudniu 1998 r. połączenia powróciły do ČD, prowadzonej już przez nowe kierownictwo, które skorzystało z rozwiązań wprowadzonych przez GJW.
W 2010 r. przy współpracy Kraju Libereckiego i Województwa
Dolnośląskiego udało się – ponownie dzięki alternatywnemu
przewoźnikowi (spółce GW Train Regio) – przywrócić kursowanie
pociągów na odcinku granicznym, ze Szklarskiej Poręby Górnej
do Harrachova.
W grudniu 2015 roku ostatecznie wdrożone zostało rozwiązanie docelowe. Kursujące w bezpośredniej relacji Liberec - Szklarska Poręba Górna pociągi prowadzone są przez České dráhy, po
polskiej stronie funkcjonujące pod szyldem Kolei Dolnośląskich.
Przewozy realizowane są autobusami szynowymi serii 840, które
umożliwiają ruch adhezyjny nawet na odcinku niegdyś obsługiwanym lokomotywą zębatą. Dla zmniejszenia kosztów, w pociągach
wykorzystuje się jednoosobowe drużyny konduktorskie i samoob-
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Fot. 3. Fragment rozkładu jazdy na trasie Liberec - Szklarska Poręba Górna, obowiązującego od grudnia 2015 roku. Zatrzymania na żądanie zostały
oznaczone krzyżykiem przy godzinach odjazdów.
źr.: Rozkład Jazdy ČD 2015/16.

sługę (zakup biletów w automatach). Pojemność składów i liczba
połączeń dostosowana jest do zmiennych potrzeb występujących
w rejonie turystycznym. Większość przystanków obsługiwana jest
na żądanie (fot. 3), co ogranicza zużycie paliwa.

Działania przygotowawcze do wprowadzenia przystanków na
żądanie w warunkach polskich

Podczas przygotowywania uruchomienia połączeń Liberec Szklarska Poręba Górna, prowadzonego przez České dráhy we
współpracy z Kolejami Dolnośląskimi, strona czeska zaproponowała obsługę przystanków Jakuszyce oraz Szklarska Poręba Huta
również na zasadzie zatrzymań warunkowych. Ponieważ w Polsce
tego typu rozwiązania nie były stosowane, ostatecznie przewidziano tam zatrzymania obligatoryjne (por. fot. 3).
Doceniając doświadczenia czeskiego przewoźnika, zagadnienie wprowadzenia przystanków na żądanie zostało zgłoszone
pod obrady Rady Przewoźników1 w 2016 roku. Problem został
przedstawiony na IX posiedzeniu Rady, w dniu 26 października
2016 r. [5]. Omówiono doświadczenia przewoźników sąsiednich
regionów przygranicznych niemieckich i czeskich (ODEG, TRILEX,
DB Regio, ČD i GWTR), a także kolei austriackich i węgierskich.
Podkreślono wpływ rozwiązania na ograniczenia zużycia paliwa,
energii i toru, a także pojawienie się dodatkowych rezerw czasu
w rozkładzie jazdy.
Wystąpienie spotkało się z życzliwym podejściem Biura Infrastruktury Pasażerskiej PKP PLK, wskazującym na obecność
takich rozwiązań w wielu krajach europejskich – m.in. również
Wielkiej Brytanii i Szwecji. Wskazano szereg zagadnień, które wymagają uregulowania i uzgodnienia z przewoźnikami. Podczas
dyskusji [6] przewoźnicy regionalni poparli wniosek Kolei Dolnośląskich – m.in. przedstawiciel Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
wskazał na celowość wprowadzenia takiego statusu niektórych
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przystanków na linii do Łowicza i Kutna, a przedstawiciel Szybkiej
Kolei Miejskiej w Trójmieście omówił doświadczenia wynikające
z eksploatacji sygnalizatora zatrzymania na przystanku służbowym, obsługiwanym na żądanie, funkcjonującym na sieci SKM.
W dyskusji przedstawiciele niektórych przewoźników zgłosili również wątpliwości: podniesiona została kwestia możliwego wpływu
wprowadzenia przystanków na żądanie na obniżenie przepustowości oraz problemu określenia zakresu stosowania zatrzymań
na żądanie (czy taki status powinny mieć wszystkie pociągi zatrzymujące się w danej lokalizacji, czy też tylko niektóre).
W kolejnych miesiącach prowadzono działania uzgodnieniowe,
co pozwoliło określić konkretne założenia wdrożeniowe. W efekcie zagadnienie ponownie zostało wprowadzone pod obrady Rady
Przewoźników w dniu 9 maja 2018 r. [7]. Ustalono wówczas, że
przewoźnicy wyrażają aprobatę wobec inicjatywy wprowadzenia
przystanków na żądanie. Uznano, że rozwiązanie stosowane będzie jedynie w transporcie regionalnym, na trasach obsługiwanych przez krótkie pojazdy (autobusy szynowe). Dla czytelności
rozwiązania dla pasażerów przyjęto, że wprowadzenie postojów
na żądanie musi dotyczyć wszystkich zatrzymań pociągów w danej lokalizacji (w krajach wykorzystujących od dawna to rozwiązanie, status ten określa się dla zatrzymania konkretnego pociągu,
a nie wszystkich pociągów w danej lokalizacji – por. postoje na
przystanku Dolní Polubný na fot. 3). Projekt skierowano do dalszych prac, z udziałem jednostek PKP PLK, pod nadzorem Urzędu
Transportu Kolejowego.

Analiza zagadnień ruchowych

Kwestie ruchowe funkcjonowania przystanków na żądanie
w transporcie szynowym były dotąd w kraju rozpatrywane tylko
w odniesieniu do komunikacji tramwajowej - por. [3]. Dokonano
tam szerokich analiz statystycznych, wskazujących konsekwencje
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wprowadzenia zatrzymań warunkowych. Jednocześnie, w pracy
zwrócono uwagę na szereg zagadnień dodatkowych – jak np.
problem zgłoszenia konieczności zatrzymania przy zatłoczeniu
pojazdu. Co interesujące, analizy statystyczne wykazywały dla linii tramwajowych zjawiska analogiczne do zaobserwowanych na
kolejach wąskotorowych – przy braku na niektórych liniach oficjalnych przystanków na żądanie, praktyka wskazywała faktyczne zatrzymania w niektórych lokalizacjach jedynie w... 25÷33%
przypadków.
Dla wdrożenia rozwiązania na sieci kolejowej kluczowym problemem było określenie wpływu wprowadzenia przystanków na
żądanie na czas przejazdu. Analizy przeprowadzone przy udziale
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP PLK wykazały, że
różnica czasu przejazdu autobusu szynowego przez przystanek
na żądanie może wynosić około 1 minuty (suma straty czasu na
hamowanie, minimalnego postoju wynoszącego 0,3 minuty oraz
straty na rozruch). Oznacza to możliwość powstania dodatkowej
rezerwy czasu, która mogłaby być użyta na przykład do zniwelowania ewentualnego opóźnienia. W innym przypadku rezerwa
ta wydłużyłaby czas zatrzymania podczas najbliższego postoju,
lub mogłaby zostać wytracona na trasie (jazda ze zmniejszoną
prędkością).
Podkreślić należy, że wprowadzenie postojów na żądanie nie
powoduje w przypadku kolei całościowego skrócenia czasu przejazdu. Przyjęty sposób prowadzenia ruchu (rezerwacja fragmentów torów na przejazd pociągów w określonym czasie) powoduje,
że rozkład jazdy musi zakładać czas potrzebny na zatrzymanie
składu na wszystkich potencjalnych punktach zatrzymań handlowych. Postoje na żądanie nie skrócą zatem czasu jazdy, a jedynie
zmniejszą zużycie energii, pojazdu i nawierzchni oraz – w większości przypadków – zwiększą rezerwy czasu i poprawią komfort
podróży (wystąpi mniej odczuwalnych dla pasażera przyśpieszeń
i hamowań). Szczegółowo zasady przygotowania, czyli obliczenia
czasu jazdy pociągu określa § 18 instrukcji Ir-11 [2].
Z przyjętych rozwiązań wynika komplikacja w przypadku lokalizacji dwóch lub więcej przystanków na żądanie jako kolejnych na
trasie. Wystąpić mogą wówczas zauważalne różnice w godzinach
odjazdu pociągu, w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania
na zatrzymanie na wcześniejszym fragmencie trasy. Wymusza to
dokonanie zmian w sposobie wyliczania godzin, wykazywanych
na tablicach odjazdów: aby pasażer nie spóźnił się na odjazd pociągu, rozkład jazdy musi prezentować najwcześniejszy możliwy
moment odjazdu z danej lokalizacji (a zatem zakładający brak
postoju na wcześniejszych przystankach na żądanie). Podkreślić
należy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe [10]
przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek
przedwczesnego odjazdu środka transportowego.
Jednocześnie należy odnotować, że przy tym założeniu, jeśli
postój na wcześniejszym przystanku wystąpi, na kolejnym pociąg będzie minimalnie opóźniony względem publikowanej godziny odjazdu. W związku z tym, liczba następujących po sobie
przystanków na żądanie powinna być ograniczona, aby skutki ich
wprowadzenia były dla pasażera niezauważalne (różnice w czasie
odjazdu do 3 minut).
Powyższe podejście umożliwia najbardziej efektywne prowadzenie ruchu – kumulowanie rezerw podczas przejazdu przez
kolejne przystanki na żądanie, przed zatrzymaniem obligatoryjnym. Oznacza to, że pociąg będzie odstawać czas do planowego odjazdu tylko w miejscach, w których zatrzymanie wystąpiło
z innych przyczyn.

Takie założenia ruchowe korzystnie wpływają również na przepustowość. W przypadku, gdy na linii jednotorowej wyznaczone
zostaną zatrzymania obligatoryjne na stacjach (mijankach),
a zatrzymania warunkowe – na przystankach pośrednich, skumulowana rezerwa czasowa może być wykorzystywana podczas
krzyżowania na stacjach do redukcji zakłóceń wtórnych.

Procedura zatrzymania warunkowego

Przystanki warunkowe w transporcie pasażerskim w polskich
przepisach nie są do końca uregulowane prawnie. Najczęściej
sposób informowania kierującego pojazdem o chęci wsiadania
lub wysiadania zawarty jest w regulaminie przewozów danego
przewoźnika. Typowe rozwiązanie sprowadza się do zatrzymania pojazdu w przypadku dostrzeżenia osoby oczekującej na
przystanku, bądź otrzymania z Systemu Informacji Pasażerskiej
zgłoszenia konieczności zatrzymania (ewentualnie dostrzeżenia
w lusterku wewnętrznym pasażera zbliżającego się do drzwi wyjściowych). W praktyce jest to system niedoskonały, narażony
na szereg konfliktów na styku pasażer – kierujący pojazdem /
przewoźnik.
Dla porównania, w Czechach sposób korzystania z przystanków na żądanie określony został na poziomie przepisów krajowych. Podstawowe zasady funkcjonowania przystanków warunkowych zawarto w dekrecie nr 175/2000 Sp. [11] w sprawie
przepisów transportowych w zakresie publicznego transportu
kolejowego i drogowego osób. Pasażer zamierzający wsiąść
musi dać sygnał osobie kierującej pojazdem, podnosząc wcześniej rękę; pasażer zamierzający wysiąść – musi wcześniej użyć
systemu informacji pasażerskiej lub powiadomić maszynistę lub
drużynę konduktorską pociągu. Te zapisy są powtarzane w regulaminach przewoźników.
Stąd też procedura zatrzymania na żądanie była przedmiotem analiz we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa PKP PLK.
Wypracowano rozwiązanie zabezpieczające potrzeby pasażerów
i jednocześnie gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku obsługiwanym
na żądanie, powinien ten fakt zgłosić obsłudze konduktorskiej.
Pasażer powinien być o tej konieczności wcześniej poinformowany – co zapewnić muszą systemy informacji pasażerskiej, bądź
sama drużyna konduktorska. Odnalezienie pracownika obsługi
musi być proste – dlatego zatrzymania na żądanie mogą być
stosowane tylko w przypadku pojazdów krótkich, w których wnętrzu można łatwo zlokalizować konduktora (autobusy szynowe).
W przypadku dużego zatłoczenia pojazdu (gdy pasażerowie mają
utrudniony dostęp do obsługi), uznaje się konieczność zatrzymania nawet, gdy żaden pasażer tego nie zgłosił.
Ważną rolę odgrywa w tym miejscu komunikacja wewnętrzna
pomiędzy obsługą pojazdu. W związku z tym przyjęto, że konduktor powinien zgłaszać maszyniście nie tyle konieczność dokonania zatrzymania, co możliwość jego pominięcia. Powoduje
to, że w przypadku gdy informacja nie zostanie z wymaganym
wyprzedzeniem przekazana maszyniście, nastąpi zatrzymanie obligatoryjne. Rozwiązanie to zabezpiecza przed nieobsłużeniem
przystanku dla wysiadających.
Pasażer zamierzający wsiąść na przystanku warunkowym nie
musi wykonywać żadnych dodatkowych gestów, a jedynie oczekiwać na peronie w miejscu widocznym dla maszynisty (por. fot. 1
na winiecie). Maszynista zobowiązany jest natomiast prowadzić
pojazd z prędkością umożliwiającą zatrzymanie w przypadku
dostrzeżenia na peronie pasażera. W sytuacji ograniczonej wi-

11–12 /2019

31

Systemy transportowe
doczności wprowadza się zatrzymanie obligatoryjne. Takie rozwiązanie zabezpiecza z kolei przed nieobsłużeniem przystanku
dla wsiadających.
Co warto podkreślić, przyjęta procedura ogranicza koszty inwestycyjne wprowadzenia zatrzymań na żądanie w okresie pilotażowym. Prace konieczne do wykonania w pojeździe i na peronach
ograniczają się do oznakowania stałego, lub zmiany treści prezentowanych w istniejących systemach informacji dynamicznej.
Nie jest konieczne instalowanie kosztownych systemów sygnalizacji konieczności zatrzymania, które oczywiście powinny być
rozważone w przypadku pozytywnych wyników pilotażu, w rozwiązaniu docelowym (szerzej problem ten zostanie omówiony w końcowej części artykułu).

Analiza zagadnień handlowych

Analiza kwestii handlowych przeprowadzona została we współpracy z Biurem Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej PKP PLK.
Kluczowe znaczenie miało w tym przypadku przyjęcie założenia,
że warunkowość dotyczyć będzie wszystkich zatrzymań każdego z pociągów mających postój w danej lokalizacji. W praktyce
oznacza to możliwość stałego wprowadzenia statusu na żądanie
dla danego przystanku (dla porównania: w komunikacji miejskiej
przyjmuje się niekiedy status na żądanie także w ograniczeniu do
niektórych linii – np. pośpiesznych, w ograniczeniu do niektórych
godzin – np. nocnych, czy w ograniczeniu do niektórych dni – np.
weekendów).
Przyjęto, że informacja o zatrzymaniu warunkowym dla pasażerów wysiadających będzie podawana zarówno w rozkładach
jazdy zarządcy infrastruktury, jak i przewoźnika. Jako oznaczenie
wprowadzono symbol trójkąta, stosowany na kolejach niemieckich (a także w Polsce w latach pięćdziesiątych – por. fot. 2d).
W odniesieniu do pasażerów wsiadających, zaproponowano
natomiast wprowadzenie specjalnego piktogramu, wskazującego
konieczność oczekiwania w miejscu widocznym dla maszynisty
(fot. 4).

Założenia i wybór lokalizacji pilotażowych

Zgodnie z ustaleniami Rady Przewoźników, wprowadzenie rozwiązania miało zostać poprzedzone próbnym wdrożeniem w wybranych lokalizacjach pilotażowych, w punktach obsługiwanych
wyłącznie przez pociągi Kolei Dolnośląskich. Ze względu na opisane wcześniej komplikacje z naliczaniem godzin odjazdu dla
występujących po sobie zatrzymań warunkowych (konieczność
zmiany algorytmu po stronie
PKP PLK), ustalono podział
pilotażu na dwa etapy.

W pierwszym etapie rozwiązanie zaplanowano do wdrożenia
na pojedynczych przystankach o niewielkiej wymianie pasażerów,
sąsiadujących z punktami, na których zatrzymania będą obligatoryjne. Na podstawie pomiarów frekwencji wytypowano szereg
możliwych lokalizacji – zgodnie z przyjętymi założeniami, brano pod uwagę przystanki obsługiwane wyłącznie przez pojazdy
krótkie – autobusy szynowe. Ostatecznie, po konsultacji z organizatorem przewozów (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) wytypowano dwie lokalizacje o różnym charakterze
– przystanki w Nowej Wsi Legnickiej oraz Krzyżowej, położone na
linii kolejowej 137 pomiędzy Legnicą i Dzierżoniowem Śląskim.
Przystanek w Nowej Wsi Legnickiej zlokalizowany jest na terenie dawnej stacji kolejowej, położonej w miejscu odgałęzienia
zespołu bocznic (m.in. byłej bocznicy radzieckiego lotniska wojskowego). Stacja została wybudowana w oddaleniu od zabudowy
mieszkalnej i miejsc pracy – lokalizacja podporządkowana była
potrzebom ruchowym, a nie handlowym (ruch pasażerski był tak
znikomy, że na stacji nie funkcjonowała w ciągu ostatnich 50
lat kasa biletowa [9]). Obecnie z zatrzymań korzystają nieliczni
mieszkańcy zabudowań stacyjnych oraz sezonowo (ze względu
na kłopotliwą drogę dojścia i uciążliwość dzików napotykanych
po zmroku) pracownicy położonych na południe zakładów specjalnej strefy ekonomicznej. Właśnie ta ostatnia grupa klientów
stanowi argument uzasadniający dalszą eksploatację przystanku – do czasu przesunięcia peronu w bezpośrednie sąsiedztwo
zakładów Strefy.
Przystanek w Krzyżowej położony jest również w oddaleniu od
wiejskiej zabudowy mieszkalnej, ale w akceptowalnej odległości
dojścia do zespołu pałacowo-folwarcznego, obecnie stanowiącego siedzibę Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Obiekt ten odwiedzany jest przez duże liczebnie grupy
wycieczkowe młodzieży z Polski i Niemiec. Ponadto, na jego terenie zwyczajowo organizowane są uroczystości wiejskie (w tym
Dożynki Wojewódzkie) o charakterze masowym. Kasa biletowa na
byłej stacji Krzyżowa funkcjonowała w latach 1966-1984 – była
wówczas obsługiwana w ramach dodatkowych obowiązków przez
dyżurnego ruchu [9]. Obecnie, przystanek jest przykładem lokalizacji, w której utrzymanie zatrzymań silnie uzasadniają kwestie
dostępności turystycznej.
W przypadku pozytywnych wyników pierwszego etapu pilotażu, zaplanowana jest druga faza przedsięwzięcia, polegająca na
sprawdzeniu funkcjonowania sąsiadujących ze sobą przystanków
warunkowych. Takie zespoły następujących po sobie zatrzymań
na żądanie możliwe są do wytypowania na trasach Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny i Kłodzko Główne - Kudowa-Zdrój, przy
czym tylko trasa Kłodzko - Wałbrzych spełnia warunek obsługi
wyłącznie przez pojazdy Kolei Dolnośląskich.

Wdrożenie I etapu pilotażu

Fot. 4. Piktogram wskazujący konieczność oczekiwania w sposób
widoczny dla maszynisty na przystanku na żądanie.
opr. Biuro Eksploatacji i Obsługi
Pasażerskiej PKP PLK S.A.
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Pilotaż został rozpoczęty wraz z wejściem w życie zimowego
rozkładu jazdy 2019/20 (15 grudnia 2019 roku). Wówczas na
liniach D5 i D16 Kolei Dolnośląskich wprowadzono na przystankach w Krzyżowej i Nowej Wsi Legnickiej zatrzymania na żądanie.
Zmiany przede wszystkim zostały odnotowane w rozkładach
jazdy – zarówno służbowych (fot. 5a), jak i handlowych: plakatowych PKP PLK (fot. 5b) i tabelarycznych przewoźnika – w tym
w wydawanym na Dolnym Śląsku (jako w ostatnim regionie w Polsce) rejonowym książkowym rozkładzie jazdy (fot. 5c). W rozkładach służbowych przystanek na żądanie oznaczono skrótem NZ
(fot. 5a), w handlowych – symbolem trójkąta (fot. 5b, c).

Systemy transportowe
c)

a)

b)

Fot. 5. Oznaczenia postojów na żądanie (Nowa Wieś Legnicka, Krzyżowa) w rozkładach jazdy: służbowym maszynisty (a), plakatowym PKP PLK (b),
tabelarycznym KD (c).

Dla podróżnych wysiadających na przystankach na żądanie
wprowadzono zmiany w systemach informacji pasażerskiej w pojeździe oraz we wzorach nadruków na biletach. Dotychczasowe
komunikaty dźwiękowe: „następna stacja Krzyżowa” zostały
rozszerzone do postaci: „następna stacja Krzyżowa – stacja
na żądanie – w celu zatrzymania pociągu poinformuj obsługę”.
W przypadku biletów, jeżeli zatrzymanie w punkcie docelowym
jest warunkowe, na bilecie pojawia się analogiczna adnotacja
o konieczności poinformowania obsługi pociągu (fot. 6).
Dla pasażerów wsiadających na przystankach warunkowych
umieszczono dodatkowe piktogramy (fot. 7), wskazujące konieczność oczekiwania na pociąg w miejscu widocznym dla maszynisty
(por. fot. 1 na winiecie).

W przypadku powodzenia pilotażu i pozytywnej oceny zaproponowanych rozwiązań, można spodziewać się wzrostu liczby przystanków na żądanie. Upowszechnienie tego sposobu obsługi
rejonów turystycznych spowoduje natomiast uzasadnienie dla
inwestycji w takie systemy automatycznego zgłaszania potrzeby
zatrzymania w pojazdach, jakie są już eksploatowane na przykład
na kolejach czeskich, w tym w pojazdach obsługujących relację
Liberec - Szklarska Poręba Górna.
Docelowo rozważyć należy bowiem w pojazdach zabudowę systemu, który po komunikacie zapowiadającym zatrzymanie warunb)

Rozwiązania docelowe

Wdrożone na Dolnym Śląsku rozwiązanie pilotażowe cechuje się
minimalizacją poziomu utrudnień dla pasażerów, jednocześnie
wnosząc udogodnienia umożliwiające dalszą eksploatację przystanków o niskiej frekwencji zamiast zawieszenia zatrzymań.
a)

Fot. 6. Informacja o wysiadaniu na przystanku na żądanie zamieszczona
na biletach sprzedawanych przez Koleje Dolnośląskie: w kasie stacjonarnej (a) i w terminalu konduktorskim (b).
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a)
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kowe: „następna stacja Vratislavice nad Nisou – przystanek na
żądanie” sugeruje nie tyle kontakt z drużyną konduktorską, co naciśnięcie specjalnego przycisku, dostępnego co najmniej w pobliżu
każdych drzwi: „w celu zatrzymania pociągu naciśnij przycisk”. Co
ważne, w rozwiązaniu czeskim pasażer otrzymuje potwierdzenie
zamówienia zatrzymania – po naciśnięciu przycisku rozlega się
bowiem kolejny komunikat: „pociąg zostanie zatrzymany”.
Podsumowując opisywany eksperyment należy odnotować, że
płynące zeń spostrzeżenia mogą dać cenne wnioski dotyczące
wykorzystywania zatrzymań warunkowych zarówno w dojazdach
codziennych o mniejszym popycie, jak i w obsłudze ruchu turystycznego o dużych wahaniach popytu.

Przypisy

Rada Przewoźników to ciało doradcze funkcjonujące przy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., powołane przez ówczesnego wiceprezesa zarządu – dyrektora ds. eksploatacji Andrzeja Pawłowskiego, dla prowadzenia uzgodnień pomiędzy zarządcą infrastruktury
i przewoźnikami
1
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Stops on-demand in railway transport
The article discusses the history of stops on demand on the Polish rail network, which officially disappeared in the early 1950s.
It presents the premises for restoring this approach, the process
of analysis and reconciliation accompanying the re-introduction of
the solution and the assumptions of pilot operation. The text closes
with a presentation of the trial implementation and discussion of
the target operating conditions.
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