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Janusz Okroj

Kreatywność, innowacyjność i elastyczność 
– fundament sukcesu XXI wieku, 
nie tylko w branży SRK
MONAT to przedsiębiorstwo produkcyjne, które od powstania 
w 1991 roku cechuje kreatywność, innowacyjność i elastyczność. 
W ostatnich latach, aby sprostać nowym wyzwaniom na trudnym 
rynku sygnalizacyjnym, rozpoczęto poszukiwanie nowych rozwią-
zań, pozwalający stworzyć taki system wartości, który generował-
by nowe możliwości rozwoju firmy.

Słowa kluczowe: sygnalizacja kolejowa, sterowanie ruchem 
kolejowym.

Kreatywność, najogólniej rzecz ujmując, to zdolność do tworze-
nia nowych idei, koncepcji lub powiązań z już istniejącymi ide-
ami. Kreatywność jest fundamentem innowacyjności, która z kolei 
oznacza zdolność do poszukiwania nowych technologii, produk-
tów, zmian organizacyjnych lub kreowania nowych rynków zby-
tu. We współczesnym świecie, gdy coraz bardziej liczy się czas, 
w wielu dużych przedsiębiorstwach obserwuje się skłonność 
do tworzenia pozornych innowacji, czego powodem jest płytka 
kreatywność lub często całkowity jej zanik, a następstwem tego 
jest brak zogniskowania na aktualne potrzeby klienta. Wynika to 
prawdopodobnie z ugruntowanej jeszcze w końcu XX w. reputacji 
opartej na paradygmacie dużej bariery wejścia na rynek złożo-
nych produktów m.in. systemów sterowania ruchem kolejowym, 
konieczności prowadzenia wieloletnich badań i rozwoju dedyko-
wanych pod określoną niszę rynkową systemów. A jeśli jeszcze do 
tego przez długie lata sprzedaż odnotowywała oczekiwane przez 
właścicieli sukcesy, to trudno nie ulec przekonaniu o własnej po-
tędze, mentalnie blokującej przedsiębiorstwo w przyszłości i unie-
możliwiającej mu transformację. 

Tymczasem gospodarka, co można zaobserwować na przy-
kładzie trwającego obecnie w Polsce w branży kolejowej boomu 
inwestycyjnego, wymaga nowego elementu – w porównaniu 
z przeszłością nowej jakościowo i jednocześnie znacznie więk-
szej elastyczności. Elastyczność oznacza umiejętność dopaso-
wywania się przedsiębiorstwa do dynamicznie zmieniających się 
potrzeb klienta, np. dostarczenia fizycznego produktu lub usługi, 
często jednorazowo, po cenie akceptowalnej przez klienta, która 
jednocześnie pokrywa wszystkie racjonalne koszty dostawcy. Ta 
sytuacja wymaga dużej odwagi w kreowaniu nowego podejścia, 
spojrzenia na otoczenie – dostawców, konkurentów, na podobne 
problemy w innych branżach, znalezienie własnego miejsca jako 
lidera w zintegrowanym łańcuchu dostaw.

MONAT jest przedsiębiorstwem, które od momentu powstania 
w 1991 r., cechuje kreatywność, innowacyjność i elastyczność. 
Jednak w ostatnich latach, szczególnie w obliczu nowych wyzwań 
występujących na trudnym rynku SRK, rozpoczęto poszukiwanie 
świeżych idei, które pozwoliłyby na stworzenie takiej mieszanki 
wartości, która otworzyłaby dla przedsiębiorstwa całkowicie nowe 
możliwości. Myślą przewodnią jest więc dla MONAT tworzenie 

wartości dla klienta poprzez dostarczanie 
prostych w obsłudze, a zatem konkurencyj-
nych co do kosztów eksploatacji rozwiązań, 
spełniających wszystkie wymagania funk-
cjonalne klienta. Od kilku lat Polskie Linie 
Kolejowe w swoich standardach technicz-
nych wymagają, bazując zresztą na podsta-
wowych wymaganiach RAMS (ang. Reliabil-
ity, Availiability, Maintainability and Safety 
– niezawodność, dostępność techniczna, 
podatność utrzymaniowa i bezpieczeństwo) 
dla całego systemu kolejowego, podatności 
utrzymaniowej dla nowo instalowanych na 
sieci kolejowej urządzeń na odpowiednio 
wysokim poziomie. Cechą charakterystycz-
ną każdego nowego systemu powinien 
być prosty, bezpieczny dla obsługi sposób 
utrzymania. Najlepiej, aby przeglądy odby-
wały się bardzo rzadko, powiedzmy raz, dwa 
razy w roku i nie wymagały szczególnego 
zaangażowania finansowego i personalne-
go. Wymaganie to jest związane z globalną 
tendencją do koncentrowania się, de facto 
ograniczenia się do własnego „core busi-
ness’u”, a nie jak dotychczas, rozpraszania 
się na przedsięwzięcia nie należące do klu-
czowej działalności. Misją każdego zarząd-
cy infrastruktury kolejowej jest przecież 
zapewnienie odpowiednio wysokiej przepu-
stowości i jakości drogi kolejowej przy jed-
noczesnym zachowaniu bezpieczeństwa na 
najwyższym poziomie.

Biorąc pod uwagę obecne trendy świato-
we, zespół konstruktorów MONAT opracował 
wiele systemów, cechujących się z jednej 
strony doskonałymi cechami funkcjonalny-
mi, a z drugiej niskimi nakładami na utrzy-
manie, przy jednocześnie niskiej cenie 
nabycia. Systemy te mogą z powodzeniem 
konkurować z produktami światowych lide-
rów – stabilnymi markami, przy czym należy 
podkreślić, że koszty nabycia oraz utrzyma-
nia są znacznie mniejsze w porównaniu 
z globalną konkurencją.

Na szczególną uwagę zasługują układy 
zasilania, ponieważ są one częścią każde-
go systemu srk i ostatecznie determinują 
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dostępność techniczną nawet najbardziej niezawodnego sys-
temu. Obecnie wielu producentów z branży sterowania ruchem 
kolejowym zdecydowało się na wykorzystanie systemu SUZ-2M 
do zasilania swoich urządzeń. System ten cechuje się prostą, 
modularną konstrukcją, łatwą instalacją i elastycznością konfigu-
racji, łatwą rozbudową, posiada rejestr zdarzeń i zdalny dostęp 
przez Internet. Przy tak rozbudowanej funkcjonalności wyróżnia 
się bardzo atrakcyjną ceną. System może być skonfigurowany dla 
różnych przyłączy zasilających – tj. sieć podstawowa, rezerwowa, 
agregat prądotwórczy z rozruchem automatycznym lub ręcznym 
– stacjonarny lub mobilny. System posiada wbudowane baterie 
akumulatorów do zasilania awaryjnego (UPS).

MONAT od lat dostarcza system sygnalizacji przejazdowej 
typu UP-1 dla przejazdów kategorii A sterowanych z miejsca 
i z odległości. Jest to niezawodny i jednocześnie tani system, bio-
rąc pod uwagę zarówno cenę zakupu, jak i koszty eksploatacji 
i utrzymania.

System sygnalizacji przejazdowej kolejnej generacji KSP-7M to 
najnowsze rozwiązanie srk firmy MONAT. Dostępny w konfigura-
cjach dla kategorii A z systemem samoczynnego włączania ostrze-
gania, B i C oraz chronionych przejść dla pieszych. KSP-7M jest 
przystosowany do współpracy z dowolnymi urządzeniami detekcji 
pociągu, działającymi na zasadzie zliczania osi przejeżdżające-
go taboru kolejowego. System ten jest również przystosowany do 
współpracy ze wszystkimi rodzajami urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym jako element drogi przebiegu.

Ciekawym, a co najważniejsze z perspektywy klienta, bar-
dzo niezawodnym produktem są drągi rogatkowe wyposażone 
w opatentowane bezpieczniki. Zastosowanie takiego rozwiązania, 
w przypadku kolizji z pojazdem drogowym, umożliwia przemiesz-
czenie drąga w płaszczyźnie poziomej – bez uszkodzenia napędu 
i drąga lub znacznie zmniejsza rozmiar uszkodzenia. Następuje 
wówczas ścięcie bezpiecznika, a zamontowany tzw. „wyrzutnik” 
po uderzeniu w drąg powoduje rozłączenie drąga z napędem. 
W członie zabezpieczającym jest zainstalowany czujnik wyłamania 
drąga, pozwalający na wysłanie sygnału informującego o uszko-
dzeniu zapory. Drągi rogatkowe mogą być wyposażane w latarki 

LED lub klasyczne - żarowe. Maksymalna długość drągów to 9 m, 
co stanowi unikatowe w skali kraju rozwiązanie.

Kolejnym interesującym i innowacyjnym produktem obniżają-
cym koszty utrzymania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpie-
czeństwa osobistego montera, są sygnalizatory z opuszczaną 
głowicą. Unikatowe rozwiązanie umożliwia prowadzenie prac 
utrzymaniowych w komorach sygnałowych na powierzchni gruntu, 
po przetransportowaniu głowicy sygnalizatora z pozycji znajdującej 
się na wysokości w dół na wysokość fundamentu, gdzie prace te 
można wykonać łatwo, bezpiecznie i szybko. 

Alternatywą dla tego rozwiązania jest sygnalizator stały, ale 
z platformą zapewniającą komfort i bezpieczeństwo pracy mon-
tera na wysokości.

W niniejszym artykule staraliśmy się skupić tylko na niektórych 
autorskich rozwiązaniach firmy MONAT, które wyraźnie materia-
lizują wizję biznesową właścicieli: kreatywność, innowacyjność 
i elastyczność. W dorobku firmy jest jednak wiele innych niemniej 
innowacyjnych pomysłów, które już wiele lat temu zostały wdro-
żone na sieci PKP PLK, a także na innych sieciach, przeważnie 
należących prywatnych zarządców infrastruktury kolejowej w Pol-
sce jak np. stacje przemysłowe (bocznice). Do takich rozwiązań 
należą m.in. ogrzewanie rozjazdów EOR-1M, system telewizji 
przemysłowej TVP-1M lub jedyny w skali polskiej sieci kolejowej 
system kontroli stanu izolacji torowej KSIT-1M, który zapewnia 
bezpieczeństwo anty-eksplozyjne podczas rozładunku lub zała-
dunku cystern kolejowych. 

Patrząc w przyszłość MONAT inwestuje znaczne środki w rozwój 
nowych systemów. Obecnie pracuje nad najnowszym, przełomo-Serwis sygnalizatora w wersji z opuszczaną głowicą

Komputerowy system sy-
gnalizacji przejazdowej 
KSP 7M
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wym rozwiązaniem zintegrowanej sygnalizacji kolejowej, które jest 
wpisane w strategię rozwoju firmy. Istotą tej platformy jest inte-
gracja wszystkich systemów zależnościowych w jeden modułowy 
system, łatwy do konfiguracji i rozbudowy, ale przede wszystkim 
znacznie tańszy od wszystkich obecnie instalowanych pojedyn-
czych podsystemów srk, takich jak stacyjny system zależnościowy, 
samoczynna sygnalizacja przejazdowa, blokada liniowa. Jest to 
możliwe dzięki wykorzystaniu najnowszej generacji przemysło-
wych sterowników strukturalnie bezpiecznych oraz zawansowa-
nego, certyfikowanego oprogramowania narzędziowego (bezpie-
czeństwo zgodne z wymaganiami odpowiednich norm CENELEC). 
Przy takim rozwiązaniu system centralny będzie komunikował się 
ze sterowanymi obiektami w terenie poprzez uniwersalne, prze-
źroczyste sterowniki obiektowe. W uniwersalnym systemie srk 
szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo kryptograficzne 
chroniące system przed nieautoryzowanym dostępem.

Zdajemy sobie sprawę, że takie podejście całkowicie zmieni 
obecnie panujący paradygmat technologiczny w dziedzinie sys-
temów sterowania ruchem kolejowym i spowoduje znaczącą ob-
niżkę kosztów wytwarzania, programowania, dowodzenia bezpie-
czeństwa, a także utrzymania, złomowania i odnowy systemów. 
Będzie to prawdziwa rewolucja na 
rynku kolejowym.

MONAT, poza usługami z zakre-
su automatyki kolejowej, projektuje, 
dostarcza i zabudowuje urządzenia 
systemów kolejowych, zarówno dla 
głównego odbiorcy jej usług, jakim jest 
PKP PLK, jak i innych firm działających 
w branży kolejowej. Przedsiębiorstwo 
posiada kompletny park maszynowy 
oraz wszelkie niezbędne certyfikaty. 
Firma specjalizuje się w oddawaniu 
obiektów „pod klucz” zapewniając 
usługi gwarancyjne i wsparcie tech-
niczne w okresie pogwarancyjnym, co 
stanowi istotną przewagę strategicz-
ną, umożliwiającą elastyczne podej-
ście do kompleksowej obsługi klienta.

Podsumowując, MONAT jest przed-
siębiorstwem wielobranżowym, pra-
cującym między innymi dla segmentu 
automatyki kolejowej, które cechuje 
kreatywność, innowacyjność i ela-
styczność rozwiązań „uszytych” na 

miarę potrzeb XXI w. To także silne strony firmy w analizie macie-
rzowej SWOT. Firma wsłuchuje się w, czasem bardzo słabe, sy-
gnały płynące z otoczenia i na ich podstawie dostosowuje swoją 
organizację oraz działania do bieżących potrzeb rynkowych. Wy-
chodząc w przyszłość kreuje już dziś przyszłe potrzeby klientów.  
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Przykładowy rysunek drąga zapory drogowej wyposażonej w zamek
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Creativity, Innovation and Flexibility – a Success Foundation 
of the 21st Century, not Only in Railway Signalling

MONAT is an industrial enterprise, which since the moment of its 
foundation in 1991, characterized by creativity, innovation and flex-
ibility. However last years, to be up to new challenges on the difficult 
signalling market, the quest for fresh ideas commenced, which would 
allow creation of such a value mix, which could bring the company 
brand new opportunities.
Key words: Railway signalling, railway traffic control.


