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Czas na kompleksowe podejście do bezpieczeństwa 
systemów transportowych opartych na predefiniowanych 
drogach przebiegu (bezpieczeństwo, ochrona, cyberbezpieczeństwo)
Artykuł wychodzi od kolejowych systemów sterowania jako tych, 
które zapewniają bezpieczeństwo ruchu, jednakże uznaje klasycz-
ne podejście do bezpieczeństwa za zbyt wąskie. Wprowadza nową 
klasyfikację urządzeń i systemów związanych z bezpieczeństwem 
i ochroną transportu kolejowego pokazując jednocześnie, że jest 
ona właściwa dla różnych systemów transportowych opartych na 
predefiniowanych drogach przebiegu – Systemów GTS. Przed-
stawia opisany szczegółowo w monografii referencyjny model 
funkcjonalny oraz koncepcję ‘poziomu spójności funkcjonalnej 
bezpieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa’ – poziomu FIL 
definiowanego dla kompletnych systemów transportowych jako 
rozszerzenie koncepcji poziomów spójności bezpieczeństwa SIL.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu kolejowego, systemy stero-
wania ruchem kolejowym, systemy GTS.

Na coraz większej liczbie linii kolejowych stosowane są nie tylko 
systemy sterowania ruchem (srk), ale także systemy bezpiecznej 
kontroli jazdy (bkjp). Te drugie co do zasady także zalicza się do 
systemów sterowania, ale w przeciwieństwie do srk podlegają one 
intensywnej unifikacji na poziomie europejskim wskutek wprowa-
dzania tzw. Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS). 
Do urządzeń sterowania zalicza się także systemy łączności za-
równo bezprzewodowej (pociągowej, manewrowej i obszarowej), 
jak i przewodowej (zapowiadawczej, strażnicowej i stacyjno-ru-
chowej). Wymienione komponenty schematycznie przedstawiono 

na rys. 1. Definicyjnie uzupełnia się je jeszcze personelem oraz 
procedurami i dokumentami związanymi z prowadzeniem ruchu 
kolejowego [1].

Podstawowe wyposażenie linii w urządzenia srk jest funkcjonal-
nie podobne dla większości linii kolejowych. Jednocześnie urządzeń 
srk w zasadzie nie instaluje się w taborze, ale od taboru wymaga się 
charakterystyk technicznych zgodnych z urządzeniami srk (np. odpo-
wiedniej impedancji osi). Wyposażenie linii kolejowych i taboru kole-
jowego w urządzenia bkjp jest funkcjonalnie różne dla różnych linii 
i pojazdów kolejowych. Także tu konieczne jest zapewnienie zgodno-
ści pomiędzy taborem i infrastrukturą, przy czym urządzenia instalu-

Pełne bezpieczne dane z infrastruktury dostępne wzdłuż całej liniprzytorowa instalacja bkjp 
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Rys. 1. Klasyczne podejście do sterowania ruchem kolejowym (3 kom- 
ponenty)
Źródło: oprac. własne

Fot. 1. Lotniskowy system transportu oparty na predefiniowanych drogach przebiegu
Źródło: oprac. własne.
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je się zarówno na liniach, jak i w taborze trakcyjnym. Ciągle wyróżnia 
się systemy automatycznego ostrzegania (AWS), automatycznej kon-
troli (ATP), automatycznego sterowania (ATC) oraz automatycznego 
prowadzenia pociągów (ATO). Zarówno od podstawowych urządzeń 
srk, jak i urządzeń bkjp wymaga się spełniania wymagań bezpie-
czeństwa nie tylko w normalnych warunkach eksploatacji, ale także 
w sytuacjach awarii. W tym celu jako podstawowe wykorzystuje się 
narzędzia zdefiniowane w normach RAMS (PN EN 50126, 50128, 
50129, 50159). Podejście takie stosowane jest od lat 90. zeszłego 
stulecia. Powstaje więc pytanie, czy jest ono wystarczające na obec-
ne czasy, w tym obecne zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

Systemy transportowe oparte na predefiniowanych drogach 
przebiegu (GTS)
Opisane powyżej podejście jest powszechnie stosowane dla trans-
portu kolejowego oraz metra. Tymczasem pojawiają się także inne 
rozwiązania, w odniesieniu do których zastosowanie takiego podej-
ścia jest naturalne. Coraz częściej słyszymy o nowym rodzaju trans-
portu – o hyperloop, ale czy trzeba sięgać tak daleko, aby zauważyć, 
że systemy transportowe są dzisiaj bardziej zróżnicowane. 

Wyzwania bezpieczeństwa w aspekcie sterowania ruchem do-
tyczą obecnie także tramwajów, dla których w rozwiązaniach kla-
sycznych dotychczas ograniczano się do uwzględniania ich dróg 
przebiegu w drogowej sygnalizacji świetlnej. W tym zakresie przyj-
muje się zazwyczaj, że wymagania dla sterowania nie muszą być tak 
restrykcyjne jak w przypadku kolei. Takie założenie trudno jednak 
obronić w przypadku np. szybkich tramwajów. Tymczasem rozważa 
się budowanie takich systemów tramwajowych, wskazując, że pod-
stawowym wyzwaniem jest brak w polskim prawodawstwie uregu-
lowań dotyczących torowisk samodzielnych (są wyłącznie wspólne 
z jezdnią oraz wydzielone w pasie drogowym). 

Systemom sterowania ruchem stosowanym dla metra stawia się 
wymagania funkcjonalnie tożsame, a niekiedy wyższe niż dla kolei. 
Jednocześnie pojawiają się, czy wręcz już dostępne są obecnie tak-
że inne rozwiązania, dla których wyzwania w zakresie bezpieczeń-
stwa są zbliżone. Wydzielone, niekiedy autonomiczne lub częścio-
wo autonomiczne systemy transportowe, takie jak linie metra bez 
maszynistów (np. w Lille czy w Paryżu), linie metra wykorzystujące 
gumowe koła (niekiedy zarówno mocowane pionowo, jak i pozio-
mo) i dukty prowadzące koła zamiast kół kolejowych i szyn (np. na 
lotniskach dla zapewnienia obsługi transportowej pomiędzy termi-
nalami). Jednocześnie, obecnie głównie poza Europą, obserwuje 
się istotny wzrost ilości systemów transportowych opartych na po-
jedynczej szynie (monorail). Stosowane rozwiązania są mocno zróż-
nicowane technicznie zarówno ze względu na sposób wymuszania 
trajektorii ruchu, jak i zapewniania napędu (do kolei na poduszce 
magnetycznej włącznie). Mamy różne konstrukcje z pojazdami pod-
wieszanymi oraz różne konstrukcje z pojazdami fizycznie poruszają-
cymi się nad drogą przebiegu, co można określić jako rozwiązanie 
klasyczne. We wszystkich przypadkach wyzwania związane z bez-
pieczeństwem co najmniej funkcjonalnie są bardzo zbliżone. Także 
w przypadku hyperloop wyzwania związane ze sterowaniem ruchem 
będą bardzo podobne, ponieważ także ten rodzaj transportu będzie 
wymagał zapewnienia bezpieczeństwa na stacjach poprzez wyklu-
czanie przebiegów sprzecznych oraz zachowania odstępów pomię-
dzy pojazdami podczas przejazdów pomiędzy stacjami. 

Wszystkie wspominane systemy transportowe łączy zarówno 
ustawianie dróg przebiegu z poziomu infrastruktury jak i w zasa-
dzie tożsame wyzwania w zakresie bezpieczeństwa zarówno tech-
nicznego, jak i eksploatacyjnego. Systemy takie w normach oraz 

w literaturze angielskojęzycznej określane są jako „guided trans-
port systems”. W języku polskim brak jest stosownego krótkiego 
określenia. Autor we własnych publikacjach coraz częściej używa 
określenia „systemy transportowe oparte na predefiniowanych dro-
gach przebiegu”, ale wydaje się ono zbyt długie. Normy korzystają 
z dwóch określeń: systemy GTS (ang. guided transport systems) oraz 
systemy AUGT (ang. automated urban guided transport). W dalszej 
części artykułu używane jest określenie GTS jako określenie szersze, 
obejmujące także transport kolejowy. 

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa systemów 
kolejowych oraz innych systemów GTS
Analizy bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów transportowych 
opartych na predefiniowanych drogach przebiegu muszą uwzględ-
niać zagrożenia i zabezpieczenia zarówno związane z infrastrukturą, 
jak i związane z taborem oraz te związane z personelem i procedu-
rami. Zarówno w taborze, jak i w infrastrukturze wykorzystywane 
są coraz bardziej zaawansowane rozwiązania techniczne. Może to 
sugerować, że bezpieczeństwo powinno wzrastać. Należy jednak 
brać pod uwagę bezsporny fakt, że wykorzystywane są coraz czę-
ściej rozwiązania techniczne oparte na produktach i technologiach 
stosowanych do różnych celów, a więc dostępnych dla wielu róż-
nych osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną. Wystarczy 
wskazać na szybki wzrost ilości rozwiązań wykorzystujących kompo-
nenty elektroniczne oraz oprogramowanie i cyber-zagrożenia, które 
z systemów IT niepostrzeżenie lawinowo przechodzą także na syste-
my OT1 wykorzystujące rozwiązania elektroniczne i programowalne. 

Klasyfikacja urządzeń i systemów związanych z bezpieczeństwem 
transportu kolejowego oraz bezpieczeństwem innych 
systemów GTS
Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa wymaga zidentyfikowa-
nia urządzeń i systemów mających wpływ na bezpieczeństwo przy 
uwzględnieniu w szczególności wszelkich miejsc, w których poja-
wiają się rozwiązania narażone na cyber-zagrożenia. W przypadku 
systemów transportowych, ze względu na ich zasięg geograficzny, 
za wyróżnik takich systemów przyjąć można obecność transmisji 
danych pomiędzy rozproszonymi komponentami, szczególnie że nie-
uprawnione ingerencje w transmisję nie wymagają bezpośredniego 
dostępu do systemów i urządzeń. 

Klasyfikacja systemów i urządzeń z bezprzewodową i/lub prze-
wodową transmisją danych mających wpływ na szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo zaproponowana została w monografii autora [2] 
i obejmuje następujące 5 grup rozwiązań technicznych: 
I. Systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym, których celem jest 

bezwypadkowe prowadzenie ruchu kolejowego, obejmujące: 
I.1. Klasyczne systemy sterowania ruchem kolejowym, w tym 

w szczególności:
 – nastawnice stacyjne,
 – blokady liniowe,
 – systemy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej,
 – systemy sterowania rozrządem

(włącznie ze współpracującymi z nimi: systemami i urzą-
dzeniami kontroli niezajętości torów i rozjazdów, systemami 
i urządzeniami do przestawiania lub kontrolowania rucho-
mych elementów rozjazdów kolejowych, systemami i urzą-
dzeniami do wyświetlania obrazów sygnałowych, systemami 
zdalnego sterowania systemami i urządzeniami sterowania 
ruchem kolejowym oraz systemami rejestracji danych z pro-
cesu eksploatacji),
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I.2. Systemy zapewniające łączność eksploatacyjną, w tym 
w szczególności:
 – systemy bezprzewodowej łączności pociągowej, 
 – systemy bezprzewodowej łączności manewrowej, 
 – systemy bezprzewodowej łączności obszarowej, 
 – systemy łączności pomiędzy posterunkami ruchu,
 – systemy informowania dróżników o zbliżających się pociągach, 

I.3. Systemy bezpiecznej kontroli jazdy pociągów, w tym 
w szczególności:
 – systemy automatycznego ostrzegania maszynistów, 
 – systemy automatycznej kontroli jazdy pociągów, 
 – systemy automatycznego sterowania jazdą pociągów, 
 – systemy automatycznego prowadzenia jazdy pociągów, 
 – systemy automatycznego nadzorowania jazdy pociągów 

(włącznie ze współpracującymi z nimi: urządzeniami oddziały-
wania tor–pojazd i interfejsami dla dyspozytorów, dyżurnych 
ruchu i maszynistów), 

I.4. Systemy interwencyjnego hamowania obszarowego, w tym 
w szczególności:
 – systemy inicjowania i odbierania sygnałów alarmowych, 
 – systemy łączności ratunkowej, 

I.5. Systemy automatyki kolejowej, w tym w szczególności: 
 – zegary kolejowe, 
 – systemy informacji pasażerskiej obejmujące zdalnie 

sterowane plagotrony/monitory/tablice oraz systemy 
rozgłoszeniowe, 

 – systemy telewizji przemysłowej stosowane dla wsparcia 
personelu ruchowego, na przykład stwierdzania przejaz-
du końca pociągu, 

 – autonomiczne (niewłączone do sterowania ruchem kolejo-
wym) systemy ochrony przed wjazdem pojazdów z bocznic 
i torów odstawczych, takie jak na przykład wykolejnice; 

II. Systemy i urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz 
zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczeń, 
w których pracują pracownicy służby ruchu i służb technicznych, a także 
przed nieuprawnionym dostępem do systemów i urządzeń sterowania i za-
silania, w tym w szczególności: 
II.1. Systemy wykrywania ognia i dymu, 
II.2. Systemy automatycznego gaszenia pożarów, 
II.3. Systemy autoryzacji dostępu do pomieszczeń i urządzeń,
II.4. Systemy wykrywania i rejestrowania włamań do pomieszczeń 

i urządzeń;
III. Systemy i urządzenia zapewniające bezpieczeństwo elektryczne, w szcze-

gólności ochronę przeciwporażeniową oraz przeciwprzepięciową, w tym 
w szczególności: 
III.1. Systemy automatyki w podstacjach trakcyjnych i kabinach 

sekcyjnych, 
III.2. Systemy automatycznego odłączania zasilania;

IV. Systemy i urządzenia wykrywania awarii i informowania personelu o awa-
riach i nieprawidłowym funkcjonowaniu systemów i urządzeń w szczególno-
ści systemów i urządzeń taboru kolejowego, obejmujące w szczególności:
IV.1. Systemy diagnostyki stanów awaryjnych taboru kolejowego 

i nieprawidłowości załadunku wagonów,
IV.2. Systemy monitorowania współpracy pantografów z siecią 

jezdną;
V. Systemy i urządzenia przeciwdziałania panice oraz wspierania akcji ratun-

kowych, obejmujące w szczególności:
V.1. Systemy rozgłoszeniowe do informowania pasażerów insta-

lowane w pociągach, wzdłuż dróg ewakuacyjnych oraz w ob-
szarach bezpiecznych, 

V.2. Systemy oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz obszarów 
bezpiecznych, 

V.3. Systemy łączności przewodowej udostępniane wzdłuż dróg 
ewakuacyjnych oraz w obszarach bezpiecznych, 

V.4. Systemy przewodowej i bezprzewodowej łączności ze służba-
mi ratunkowymi, 

V.5. Systemy zapewniające zasilanie i środki gaśnicze oraz oświe-
tlenie dla służb ratunkowych. 

Funkcjonalna analiza kompletności zabezpieczeń
Urządzeniom i systemom z grup I.1. oraz I.3. stawiane są bardzo 
ostre wymagania. Dla nich przyjmuje się stosowanie wszystkich 
kolejowych norm RAMS, przywołanych powyżej) oraz wymaga się 
przedkładania i weryfikacji dowodów bezpieczeństwa potwierdza-
jących poziom integralności bezpieczeństwa SIL 4. Tylko jedna ko-
lejowa norma RAMS (PN EN 50159) dedykowana jest systemom 
łączności. Jest ona jednak dedykowana transmisji danych w syste-
mach z grup I.1. oraz I.3., a nie systemom zapewniającym przewo-
dową i bezprzewodową łączność głosową. Tak więc zarówno systemy 
z grupy I.2., jak i z wszystkich pozostałych grup narażone są na za-
grożenia, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na bezpieczeń-
stwo transportu, w tym na cyber-zagrożenia. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa naturalnym i uzasadnionym 
jest oczekiwanie, że wszystkie systemy i urządzenia będą zabez-
pieczone. Zabezpieczenia mogą być realizowane jako zapewnia-
jące większą lub mniejszą ochronę, adekwatnie do oceny ryzyka 
uwzględniającej spodziewane konsekwencje oraz przewidywaną 
częstotliwość występowania niepożądanych potencjalnie niebez-
piecznych zdarzeń. Nieakceptowalne jest pozostawienie części 
urządzeń i systemów poza wszelkimi analizami bezpieczeństwa. Wy-
raźnie widać to w przypadku cyber-ataków, które już miały miejsce 
w transporcie kolejowym. Dotyczyły one głównie sprzedaży biletów 
i systemów informacji pasażerskiej, a więc komponentów, które nie 
mają, jak by się mogło wydawać, bezpośredniego wpływu na bezpie-
czeństwo ruchu. Jednak w każdym przypadku ataki takie powodo-
wały poważne zakłócenia w organizacji transportu, które wymagały 
wielu dodatkowych działań personelu kolejowego, które pośrednio 
powodowały poważny wzrost zagrożeń związanych z tzw. czynnikiem 
ludzkim. Jednocześnie nie jest trudno wyobrazić sobie wygenerowa-
nie jeszcze poważniejszych zagrożeń poprzez ingerencje w systemy 
spoza grup I.1. oraz I.3.

W oparciu o identyfikację systemów i urządzeń z transmisją da-
nych, uwzględniając zarówno instalacje przytorowe, jak i pokładowe, 
które mogą mieć niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo, wydzielono 
szesnaście grup funkcji związanych z bezpieczeństwem ruchu kole-
jowego oraz 16 grup funkcji związanych z bezpieczeństwem osób 
mienia w transporcie. Grupy takie określono mianem funkcjonalno-
ści i zobrazowano w postaci obręczy (rys. 2). 

Zarówno moduły funkcjonalne, jak i strzałki blokowe symbolizują-
ce poszczególne systemy wymiany danych, mogą być wykorzystywa-
ne do zaznaczania obecności lub braku stosownych zabezpieczeń 
poprzez zaciemnianie odpowiednich pól na czarno czy też kolorami 
np. zielonym, pomarańczowym i czerwonym, tak jak czyni się to czę-
sto w ramach analizy i wyceny ryzyka na przykład przy stosowaniu 
metody FMEA (ang. Failure Modes and Effects Analysis). 

Wizualne przedstawianie stanu bezpieczeństwa i ochrony oraz 
cyberbezpieczeństwa nie pozwala jeszcze na porównywanie pro-
ponowanych rozwiązań czy też rozwiązań zastosowanych dla po-
szczególnych systemów kolejowych, czy szerzej systemów GTS. Dla 
potrzeb przejścia od oceny jakościowej do oceny ilościowej oraz 
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potwierdzania funkcjonalnej spójności różnych zabezpieczeń zde-
finiowano 5 kart kontrolnych bezpieczeństwa i 5 kart kontrolnych 
ochrony (obejmujących po 16 funkcjonalności) oraz 1 kartę kontro-
lną cyberbezpieczeństwa [2]. 

Każda karta kontrolna zawiera pytania dyskwalifikujące oraz py-
tania różnicujące przypisując im odpowiednio odpowiedzi 0/1 oraz 
1/2. Pytania dyskwalifikujące sformułowane zostały w oparciu o po-
ważne zagrożenia oraz łatwo dostępne i często stosowane zabezpie-
czenia np. zasadę fail-safe czy poziom integralności bezpieczeństwa 
SIL 4. Pytania różnicujące sformułowane zostały w oparciu o tech-
nologie dostępne, które jednakże nie są stosowane powszechnie. 

Wartość zero iloczynu odpowiedzi dla karty kontrolnej oznacza 
nieakceptowalną lukę w zabezpieczeniach objętych daną kartą. 
Wartość zero iloczynu zbiorczego z pięciu kart bezpieczeństwa lub 
pięciu kart ochrony oznacza brak pełnego zapewnienia bezpieczeń-
stwa lub brak pełnej ochrony. Taka sama zasada dotyczy cyberbez-
pieczeństwa. Jednocześnie niezerowe wartości można przedstawić 
w formie wektora, na bazie którego monografia [2] definiuje jedną 
wynikową wartość „poziomu spójności funkcjonalnej bezpieczeń-
stwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa” – poziomu FIL (ang. Func-
tional Integrity Level) w uzupełnieniu stosowanego dla klasycznych 
urządzeń srk oraz urządzeń bkjp poziomu SIL (ang. Safety Integrity 
Level). Poziom FIL wynosi jeden (FIL 1), jeśli zarówno bezpieczeń-
stwo, jak i ochrona oraz cyberbezpieczeństwo są zapewnione w po-
równywalnym niezerowym zakresie. 

Podsumowanie
Tak zdefiniowana metoda weryfikacji kompletności zabezpieczeń 
może być łatwo stosowana dla wydzielonych homogenicznych sys-
temów GTS. Jej stosowanie dla transportu kolejowego jest o tyle 
trudne, że w praktyce różnie wyposażone pojazdy poruszają się po 
różnie wyposażonych liniach kolejowych. Dlatego w monografii [2] 
zdefiniowana została metodologia oparta na analizie w 12 krokach, 
która pozwala na wyciąganie wniosków co do bezpieczeństwa 
i ochrony oraz cyberbezpieczeństwa w transporcie kolejowym przy 
zastosowaniu referencyjnego modelu funkcjonalnego oraz poziomu 
spójności funkcjonalnej FIL. 

Pierwsze próby zastosowania tego 
podejścia, omówione w monografii, 
pokazały niestety brak pełnego za-
pewnienia cyberbezpieczeństwa oraz 
brak pełnego zapewnienia ochrony 
odpowiednimi środkami technicznymi. 
Nadto pokazały także brak pełnego 
zapewnienia bezpieczeństwa, między 
innymi z powodu realizacji jazd po li-
niach wyposażonych we współczesne 
urządzenia bkjp (w ETCS) głównie po-
jazdami niewyposażonymi w urządze-
nia ETCS oraz eksploatacji pojazdów 
wyposażonych w ETCS głównie na 
liniach niewyposażonych w ETCS. Nie 
jest to niestety jedyna przyczyna braku 
kompletności zabezpieczeń na miarę 
dwudziestego pierwszego wieku – na 
miarę występujących obecnie zagro-
żeń oraz dostępnych obecnie techno-
logii. Najwyższy czas na kompleksowe 
podejście do bezpieczeństwa i elimina-
cję luk w zabezpieczeniach.   

Przypisy
1 OT – operational technologies (technologie eksploatacji) w odróż-
nieniu od IT – information technologies (technologie informatyczne).
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