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Mieczysław KORNASZEWSKI, Mariusz SIEROCIŃSKI 

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI NA ŚWIECIE, A KIEDY W POLSCE? 

 

Państwo polskie wydało olbrzymie pieniądze na rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych, które były potrzebne, ale już 

dziś znajdują się u kresu przepustowości. Alternatywą zapotrzebowania na szybkie usługi transportowe wydają się być koleje 

dużych prędkości. Kolej taka może odgrywać znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym państwa, może mieć duży wpływ na 

rozwój ekonomiczny miast i regionów, a tym samym na rozwój przewozów regionalnych. Artykuł zawiera analizy dotyczące 

stanu rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce oraz analizy bezpiecznych metod sterowania ruchem kolejowym na tego typu 

połączeniach transportowych.  

 

WSTĘP 

W ostatnich latach na całym świecie dał się zauważyć znaczą-
cy rozwój kolei dużych prędkości (KDP). Unia Europejska wspiera 
modernizację infrastruktury kolejowej w państwach członkowskich. 
System szybkich połączeń kolejowych pomaga osiągnąć jej kluczo-
we cele, jakimi są stworzenie wspólnego rynku oraz wzmocnienie 
ekonomicznej i społecznej spójności Europy.  

Budowa sieci kolejowej dużej prędkości ma zawsze związek ze 
strategią rozwoju gospodarczego państw. Szybka kolej dawno 
przestała być „fanaberią”, a  stała się zwykłą koniecznością. Decy-
zja z lat 50-tych o budowie linii dużych prędkości w Japonii związa-
na była z tworzeniem podstaw nowoczesnej gospodarki. Sieć kole-
jowa dużej prędkości we Francji miała zintegrować gospodarczo 
kraj i uczynić go atrakcyjnym w skali europejskiej. Lyon po włącze-
niu do sieci kolei szybkich stał się centrum naukowym Francji. W 
Belgii linie dużej prędkości pozwoliły uczynić z Brukseli centrum 
zjednoczonej Europy. W Hiszpanii nowa sieć kolejowa ma przyczy-
nić się do uatrakcyjnienia tego miejsca dla inwestycji. A co będzie 
dalej z rozwojem kolei dużych prędkości w Polsce? W ostatnim 
czasie znowu w „kręgach kolejarskich” zrobiło się głośno na ten 
temat.  

 

 
Rys. 1. Plany rozwoju linii KDP w Europie z maja 2010 roku [12]  

1. SZYBKIE POŁĄCZENIA KOLEJOWE NA TLE 
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO I LOTNICZEGO  

Popyt na rynku transportu pasażerskiego jest determinowany 
przez wiele czynników. Wzrost mobilności, rozwój aglomeracji 
miejskich, turystyka, rozwój powiązań biznesowych wpływają na 

ogólne zapotrzebowanie na usługi transportowe, w tym na określo-
ne sposoby przemieszczania się. Koleje dużych prędkości to zupeł-
nie nowa jakość, nowy poziom cen i znaczne skrócenie podróży. W 
wielu miastach na autostradach tworzą się korki drogowe w godzi-
nach szczytu. Podobnie jest w przypadku portów lotniczych, które 
często działają na granicy maksymalnej przepustowości. Na tym tle 
szybkie koleje oferują możliwość transportu bardzo dużych ilości 
pasażerów, z większymi prędkościami niż pozwalają na to samo-
chody i unikając zatorów drogowych [5, 9]. 

 

 
Rys. 2. Zestawienie osiągnięć uzyskanych różnymi środkami trans-
portu [5]  

 
W przypadku krótkich dystansów podróżni przesiądą się na 

samochody, a na dłuższych wybiorą samoloty. Rozwój środków 
transportu szynowego, ukierunkowany na zwiększenie ich prędko-
ści, rokuje nadzieje na znaczne przyspieszenie podróży, szczegól-
nie na dystansie 200÷600km. Można go pokonać w czasie krót-
szym niż 3 godziny, co oznacza, że szybka kolej jest konkurencyjna 
nawet wobec samolotów [5]. 

Ocenę inwestycji systemu transportowego danego państwa w 
KDP, jako nowej usługi, można przeprowadzić uwzględniając m.in. 
jakie ilości ruchu pasażerskiego zostaną przeniesione z innych 
środków transportu. Wielkość tej usługi będzie uzależnione od 
wpływu nowej inwestycji na ogólny koszt podróży, ponoszony przez 
użytkownika dotychczasowych środków transportu oraz od jej do-
stępności. W zależności od specyfiki systemu transportowego da-
nego kraju oraz cech charakteryzujących dany odcinek, popyt taki 
może się różnie kształtować. Na rys. 3 przedstawiono rozkład popy-
tu na podróże KDP na przykładzie Wielkiej Brytanii [2]. 
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Rys. 3. Przykładowy rozkład popytu na podróże liniami KDP 
w Wielkiej Brytanii wg źródeł, z których ten ruch jest przenoszony [2] 

2. PROGRAM BUDOWY KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI 
W POLSCE 

Od momentu powstania pomysłu budowy KDP, aż do jego 
wstrzymania projekt prowadził do ogólnonarodowej dyskusji spo-
łecznej oraz budził wiele kontrowersji. Miał zarówno wielu zwolenni-
ków, jak i przeciwników. 

Rząd Polski w 2007 r. wpisał projekt budowy nowej linii, jako 
część swojego programu. 19 grudnia 2008 r. Rada Ministrów podję-
ła Uchwałę 276/2008 w sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej 
w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych 
prędkości w Polsce. Uchwała ta określiła zadania dla realizacji 
przyjętego celu i wyznaczyła harmonogram budowy nowej linii 
Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław, z terminem  uruchomienia 
przewozów do 2020 r. Uchwała, przyjęta wraz z Master Planem dla 
polskich kolei do 2030 r., zamknęła etap dyskusji o zasadności 
budowy nowej linii „Y“ i analiz o programie rozwoju kolei dużych 
prędkości w Polsce oraz wyznaczyła zadania wraz z harmonogra-
mem ich realizacji [8]. 

Jednak 7 grudnia 2011 r. ówczesny minister transportu, bu-
downictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak oznajmił decyzję 
o zamrożeniu wszelkich prac nad KDP po wykonaniu studium do 
roku 2030. Oznaczało to m.in., że prace nad budową linii kolejowej 
„igrek“ łączącej Warszawę z Wrocławiem i Poznaniem przez Łódź, 
po której pociągi będą mogły się poruszać z prędkością 350 km/h 
zostały odłożone na co najmniej 20 lat. 

 

 
Rys. 4. Prawdopodobny przebieg linii kolejowej „Y” łączącej War-
szawę, Łódź, Poznań i Wrocław [14] 
 

Ale jak naprawdę wygląda obecnie sprawa z uruchomieniem 
KDP? Wydaje się, że jest wola polityczna, aby przyspieszyć uru-
chomienie budowy KDP. Podjęcie ostatecznych decyzji związanych 
z ewentualną budową systemu kolei dużych prędkości powinno 
nastąpić do 2020 r. Za inwestycją przemawia fakt, że PKP PLK 
będzie miała dość duży kłopot z wydaniem 67 mld zł dotacji UE do 
2023 r. Dalszym etapem miałaby być modernizacja Centralnej 
Magistrali Kolejowej (CMK) do standardów KDP, czyli przedłużenia 
szybkiej kolei do Krakowa i Katowic. Prędkość 300 km/h byłaby 
możliwa, gdyby zbudowano od nowa tory i zmieniono napięcie 
(25 kV AC) [7]. 

3. STEROWANIE RUCHEM POCIĄGÓW NA LINIACH 
KOLEJOWYCH DUŻYCH PRĘDKOŚCI 

Pociągi jadące po szybkich liniach kolejowych osiągają prędko-
ści 200 km/h i większe (wg dyrektywy UE 96/48/WE uzupełnionej 
2004/50/WE). Dlatego bardzo istotną kwestią przy takich prędko-
ściach jest dobór systemów sterowania ruchem kolejowym (srk), z 
zachowaniem wysokiego bezpieczeństwa jazdy. Wskazanym roz-
wiązaniem jest zastosowanie Europejskiego Systemu Zarządzania 
Ruchem Kolejowym ERTMS, w skład którego wchodzi Europejski 
System Sterowania Pociągiem ETCS oraz cyfrowy System Komuni-
kacji Ruchomej, przeznaczony dla kolei GSM-R. 

Zasadniczym parametrem, wpływającym na wyposażenie linii 
kolejowych w systemy i urządzenia srk jest maksymalna dopusz-
czalna prędkość jazdy pociągu na danym odcinku. Wyróżnić można 
trzy zakresy tej prędkości: 
– do 160 km/h, 
– do 200 lub 250 km/h, 
– do 300 lub 350 km/h. 

Pierwszy z wymienionych zakresów prędkości maksymalnej 
będzie obowiązywał na odcinkach istniejących, które nie mogą być 
przystosowane do większych prędkości jazdy oraz na odcinkach 
wykorzystywanych zarówno do prowadzenia ruchu pociągów du-
żych prędkości, jak i pociągów konwencjonalnych. Przy prędko-
ściach jazdy do 160 km/h powinna być stosowana samoczynna, 
najlepiej 4-stawna blokada liniowa. Powinna być ona przystosowana 
do współpracy z odpowiednimi systemami kontroli prowadzenia 
pociągu oraz z systemem zdalnej diagnostyki, a także być wyposa-
żona w rejestrator stanów urządzeń i zdarzeń ruchowych. 

Stosowany dotychczas w Polsce system zabezpieczenia ruchu 
kolejowego składa się z urządzeń Samoczynnego Hamowania 
Pociągów (SHP), czuwaka aktywnego (CA) oraz systemu RADIO-
STOP – łączności radiowej z możliwością awaryjnego zatrzymania 
pociągów. Takie zabezpieczenie ruchu nie jest jednak wystarczają-
ce dla prędkości powyżej 160 km/h.  

Urządzenia stosowane dla dwóch pozostałych zakresów pręd-
kości traktowane są jako podlegające wymaganiom dla systemu 
kolei dużych prędkości. Podstawą prowadzenia ruchu pociągów z 
prędkościami powyżej 160 km/h i na odcinkach nowobudowanych 
będzie system ETCS poziom 2 lub ETCS poziom 1.  

Jazda z prędkością powyżej 160 km/h, powinna odbywać się 
wyłącznie wg wskazań urządzeń pokładowych systemu kontroli 
prowadzenia pociągu. Dzięki sygnalizacji kabinowej maszynista 
będzie na bieżąco otrzymywać z Centrum Sterowania informacje 
niezbędne do sterowania pociągiem (m.in. o zajętości linii, do-
puszczalnej prędkości, ostrzeżenia). Także Centrum Sterowania 
powinno otrzymywać zwrotną informację o stanie pociągu, tzn. jego 
położeniu, prędkości, o tym czy pociąg przyspiesza, czy też zwal-
nia, itd. [3, 6] 

4. EUROPEJSKI SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM 
KOLEJOWYM ERTMS 

W Polsce 6 marca 2007 r. przyjęto Narodowy Plan Wdrażania 
ERTMS (European Railway Traffic Management System), który 
zakłada wdrożenie zarówno systemu ETCS (European Train Con-
trol), jak i GSM-R (Global System for Mobile communication – Rail). 
Pierwszymi liniami kolejowymi w Polsce, na których został wdrażony 
system ETCS to: 
– ETCS poziom 1 – linia 4 (CMK) na odcinku 223,8 km,  
– ETCS poziom 2 – linia E-30 na odcinku 84,4 km.  

W systemie ERTMS transmisje wszelkich danych oraz głosu 
zapewnia cyfrowy standard GSM-R, sygnalizację kabinową i 
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wszystkie procesy związane z prowadzeniem pociągu udostępnia 
zaś moduł ECTS). Całość zapewnia zwiększone bezpieczeństwo 
ruchu pociągów oraz umożliwia także zwiększenie przepustowo-
ści linii [6].  

 

 
Rys. 5. Zasada działania systemu ERTMS/ETCS [14] 

4.1. Europejski System Sterowania Ruchem Pociągów ETCS 

Ponieważ, jak wspomniano wcześniej, na nowobudowanych 
odcinkach kolejowych jako podstawowy do prowadzenia ruchu 
pociągów z konwencjonalną lokalizacją pociągu przez urządzenia 
stałe będzie wykorzystywany system ETCS poziom 2, więc poniżej 
zostanie przedstawiona krótka jego charakterystyka techniczna.  

Poziom 2 opiera się na radiowej łączności GSM-R między Cen-
trum Sterowania a pojazdem w celu wydawania zezwoleń na jazdę 
oraz na tradycyjnej technice kontroli zajętości torów w celu przygo-
towywania tych zezwoleń (z wykorzystaniem istniejących urządzeń 
srk warstwy podstawowej). Balisy przekazują do pojazdu informacje 
stale w celu lokalizacji [1].  

 

 
Rys. 6. Schemat drugiego poziomu ERTMS/ETCS [13] 

4.2. System cyfrowej łączności radiowej GSM-R 

GSM-R to cyfrowa łączność radiowa przeznaczona zarówno do 
zapewnienia łączności głosowej, jak i do zapewnienia cyfrowej 
transmisji danych na kolei. System ten działa w paśmie 900 MHz i 
odpowiada funkcjonalnie wersji GSM 2+. GSM-R udostępnia użyt-
kownikom, obok kanału rozmównego, cyfrowy kanał radiowy do 
przesyłania danych, wywołania grupowe, określanie priorytetów 
wywołań, adresowanie funkcjonalne (np. numerami pociągów) i inne 
specjalizowane funkcje przeznaczone dla służb takich jak kolej czy 
policja. GSM-R stanowi więc kanał, którym przesyłane są zezwole-
nia na jazdę wydawane przez Radiowe Centrum Sterownia (RBC) 
poszczególnym pociągom znajdującym się na obszarze danego 
RBC [6]. 

GSM-R działa w paśmie częstotliwości wydzielonym dla kolei, 
poniżej częstotliwości publicznych systemów GSM: na 
876÷880 MHz do łączności terminal – stacja bazowa (uplink) oraz 
921÷925 MHz dla połączeń stacja bazowa – terminal (downlink). 

Architektura systemu GSM-R jest taka sama jak sieci komór-
kowej GSM. Składa się ze stacji mobilnych (BTS), stacji bazowych 

(BSS) i ich sterowników (BSC), części komutacyjno-sieciowej (NSS) 
oraz zespołu zarządzania siecią (NMS). Prawidłowo działająca sieć 
GSM-R musi mieć dobrą sieć podkładową zbudowaną w oparciu o 
telekomunikacyjne kable światłowodowe i cyfrowe urządzenia tele-
transmisyjne (np. SDH). Założono, że połączenia pomiędzy kolejo-
wymi centralami radiowymi (MSC-R) będą się odbywały poprzez 
kolejową sieć teletransmisyjną [3]. 

 

 
Rys. 7. Organizacja kolejowej sieci łączności cyfrowej GSM-R [11] 

5. URUCHOMIENIE SZYBKICH PRZEWOZÓW 
KOLEJOWYCH W POLSCE 

Pierwsze koncepcje budowy linii KDP w Polsce powstały w la-
tach 80-tych poprzedniego wieku i były związane z projektowaniem 
korytarzy Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T biegnących 
przez Polskę. W latach 90-tych powstał program rozwoju linii du-
żych prędkości w Polsce z horyzontem realizacji do 2030 roku. 
Głównymi jego założeniami było uruchomienie (wstrzymanej nieste-
ty) linii „Y” w ramach osi transeuropejskiej z Berlina do Moskwy oraz 
unowocześnienie linii CMK. 

5.1. Modernizacja CMK z doprowadzeniem do jazd 
z prędkością 200 km/h 

Polskie przepisy zabraniają jazdy z prędkością powyżej 160 
km/h bez systemu ETCS. W 2014 r. prędkość pociągów na Central-
nej Magistrali Kolejowej została zwiększona do 200 km/h, dzięki 
otrzymaniu przez zarządcę kolejowej infrastruktury zezwoleń Urzę-
du Transportu Kolejowego dla wprowadzenia systemu ETCS. Cen-
tralna Magistrala Kolejowa to część linii E65 z Gdyni do Zebrzydo-
wic. 

29 sierpnia 2009 r. podpisano umowę inwestycyjną z przed-
stawicielami polsko-austriackiej grupy Thales Rail Signalling Solu-
tions dotyczącą opracowania projektu i zabudowy systemu ETCS 
poziomu 1 na Centralnej Magistrali Kolejowej (Grodzisk Mazowiecki 
– Zawiercie) na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie. Prezes 
UTK wydał stosowne zezwolenia 21 listopada 2014 r. Tym samym, 
liczący 223,6 km odcinek CMK stał się pierwszą linią w Polsce 
wyposażoną w zunifikowany w skali Europy system przekazywania 
informacji do kabiny maszynisty, umożliwiający m.in. automatyczne 
wyhamowanie pociągu. Zastosowanie na CMK systemu ETCS 
poziomu 1 wydaje się wystarczające wobec specyfiki tej linii (m.in. 
długie odcinki między poszczególnymi stacjami) [6]. 
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Aby system ETCS mógł działać, niezbędne jest wyposażenie w 
jego elementy lokomotywy lub składy zespolone. W urządzenia 
ETCS są wyposażone składy Pendolino, a także lokomotywy EU44 
produkcji Siemensa, noszące polski przydomek „Husarz” (o prędko-
ści konstrukcyjnej 230 km/h). 

W przypadku zastosowania systemu ETCS poziomu pierwsze-
go możliwe są różne konfiguracje sprzętowe. I tak:  

Poziom l (bez uaktualnienia) opiera się na transmisji do pojaz-
du zezwoleń na jazdę wydawanych przez sygnalizatory świetlne. Do 
sygnalizatora dołączana jest przełączalna balisa (przytorowy trans-
ponder radiowy) znajdująca się w torze, która przekazuje zezwole-
nie na jazdę zależnie od wskazania sygnalizatora. Sygnał nadawa-
ny przez balisę jest odbierany przez anteny pojazdu i przetwarzany 
w kabinie w celu wizualizacji informacji o sposobie jazdy maszyni-
ście i nadzoru jego pracy. 

 

 
Rys. 8. Schemat pierwszego poziomu ERTMS/ETCS bez uaktual-
nienia [13] 

 
Poziom l z uaktualnianiem przez dodatkowe balisy różni się od 

poprzedniej konfiguracji tym, że na drodze dojazdu do semafora 
instaluje się dodatkowe balisy stanowiące punkty uaktualniania 
informacji o sposobie jazdy.  

Poziom l z uaktualnianiem przez pętlę ułożoną w torze umożli-
wia ciągłe uaktualnianie informacji na odcinku zbliżania się do sy-
gnalizatora. Konfiguracja ta pozwala na zwiększenie przepustowo-
ści linii oraz ograniczenie zużycia energii na skutek zapewnienia 
lepszej aktualizacji informacji na dłuższym odcinku. Umożliwia 
odstąpienie od sygnalizatorów przytorowych [1]. 

5.2. Wprowadzenie nowoczesnych pociągów Pendolino na 
polskie tory 

Pierwsze pociągi zespołowe Pendolino pojawiły się w Polsce w 
2014 roku. PKP Intercity, wykorzystuje je na trasach: Warszawa – 
Gdańsk – Gdynia, Warszawa – Kraków, Warszawa – Katowice. 
Przedstawiciele Intercity zapewniają, że czas przejazdu pomiędzy 
tymi miastami zostanie znacznie skrócony. Odcinek Warszawa – 
Gdańsk będzie pokonywany w 2,5 godziny, a odcinki Warszawa – 
Kraków i Warszawa – Katowice w nieco ponad 2 godziny.  

 

 
Rys. 9. Widok pociągu Pendolino przeznaczonego dla PKP Intercity 
[14] 

 

7-wagonowe pociągi dla PKP Intercity zostały wyprodukowane 
na bazie standardowej platformy konstrukcyjnej New Pendolino. 
Zespoły nie zostały wyposażone w system przechyłu nadwozia, 
dlatego będą rozwijać maksymalną prędkość 250 km/h (220 km/h 
dla systemu zasilania trakcji prądem stałym 3 kV, 250 km/h dla 
systemu prądu przemiennego) [9]. 

PODSUMOWANIE 

Szybka kolej, pomyślana w dużej mierze jako metoda walki o 
pasażerów z transportem lotniczym i samochodowym, w wielu 
państwach odniosła niezaprzeczalny sukces. Korzyści wynikające z 
budowy linii dużych prędkości dotyczą m.in.: skrócenia czasu po-
dróży, zmniejszenia zatłoczenia na drogach, poprawy bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym,  powstania nowych miejsc pracy, itp. 
Również częstotliwość kursowania i pojemność, oferowana przez 
szybkie pociągi, przewyższa te oferowane przez transport lotniczy. 

Koleje dużych prędkości mają ogromny wpływ na ożywienie 
gospodarcze i rozwój ekonomiczny miast i regionów. Mają sens, 
jeżeli są połączone z siecią europejską. W chwili obecnej niektóre 
planowane trasy szybkich kolei jako pierwszoplanowy cel stawiają 
sobie połączenie obszarów wysoko rozwiniętych ekonomicznie z 
biedniejszą prowincją. 

Zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem 
odpowiednio dostosowanych do warunków polskich (ETCS i 
GSM-R) pozwoli osiągnąć znaczne korzyści płynące z przewozów 
pasażerskich, wśród których można wymienić: wysoką rentowność 
przewozów, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz 
korzyści ekologiczne. Posiadane zalety systemu ERTMS i wynikają-
ce z nich korzyści, pomimo znaczących kosztów, przemawiają za 
jego sukcesywnym zaadaptowaniem do kolejnictwa polskiego.  

Jakby nie patrzeć szybkie linie kolejowe, a tym bardziej koleje 
dużych prędkości w Polsce to wciąż jeszcze daleka przyszłość. 
Jedna jaskółka w postaci linii CMK wiosny nie czyni. Ostatnie do-
świadczenia zebrane przy jej eksploatacji jednoznacznie wskazują 
na celowość rozwoju sieci kolei dużych prędkości. Polska sieć 
kolejowa mimo, że należy do największych w Europie, co wynika 
głównie z dużego obszaru kraju, należy niestety do najgorszych 
jakościowo w Europie. 
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High-speed railways in the world and when in Poland? 

The Polish state has issued a lot of money on the motor-

ways and expressways network development. It was needed 

before, but today they are at the end of efficiency. Alternative 

to the demand for the fast transport services seem to be high-

speed railways. This type of railway can be very significant 

in the economic development of country. It also can have a 

big impact on the economic development of cities and re-

gions, as well on the regional transport development. The 

article includes analysis on the state of high-speed railways 

development in Poland and analysis of railway traffic control 

safe methods on this type of transport connections. 
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