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Witold Olpiński

Specyfikacja TSI 
dla podsystemu Sterowanie 
(sterowanie ruchem kolejowym)

wego. Przyczyny te były podstawą opracowania dyrektywy 
2004/50/WE [10] Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europej-
skiej, zmieniającej dyrektywy 96/48/WE oraz 2001/16/WE i przy-
jęcia jej 29 kwietnia 2004 r., również w ramach „drugiego pakie-
tu kolejowego”. Odnośnie systemu kolei konwencjonalnej, 
w dyrektywie 2004/50/WE przewidziano stopniowe poszerzanie 
zakresu stosowania dyrektywy 2001/16/WE dotyczącej tego sy-
stemu, w miarę przyjmowania nowych TSI lub dokonywania prze-
glądu i aktualizacji istniejących TSI.

Kolejna zmiana sytuacji prawnej w zakresie interoperacyjno-
ści transeuropejskiego systemu kolejowego nastąpiła na mocy 
dyrektywy 2007/32/WE [11] z 1 czerwca 2007 r. Celem tej dy-
rektywy była zmiana załączników VI dyrektyw interoperacyjności 
(96/48/WE i 2001/16/WE) odnośnie modyfikacji zasad stosowa-
nia europejskiej procedury weryfikacji „WE”, aby w szczególno-
ści umożliwić ubieganie się przez producentów wyrobów, będą-
cych składnikami interoperacyjności lub podsystemami, o ocenę 
wstępną (na etapie projektowania lub budowy) i wystawienie 
przez jednostkę notyfikowaną pośredniego potwierdzenia weryfi-
kacji. Na podstawie takiego potwierdzenia główny wykonawca lub 
producent może sporządzić „deklarację WE pośredniej zgodności 
składnika interoperacyjności lub podsystemu” dla danego etapu. 

Aktualną podstawę prawną wprowadzania interoperacyjności 
stanowi dyrektywa 2008/57/WE [12] z 17 czerwca 2008 r. Jest 
ona przekształceniem dyrektyw 96/48/WE oraz 2001/16/WE, do-
konanym w związku z wprowadzaniem kolejnych zmian prawa, 
aby dla zachowania jasności przepisów i ich uproszczenia doko-
nać połączenia wcześniejszych dokumentów do postaci jednego 
aktu prawnego. 

Uznano, że istnienie dwóch odrębnych dyrektyw nie jest uza-
sadnione rozróżnieniem dokonywanym między systemem kolei 
dużych prędkości a systemem kolei konwencjonalnej. Także pro-
cedury dotyczące opracowania specyfikacji technicznych w za-
kresie interoperacyjności oraz procedury w dziedzinie certyfikacji 
składników interoperacyjności i podsystemów są identyczne dla 
obydwu systemów. Wymagania zasadnicze oraz podział syste-
mów na podsystemy, dla których należy sporządzić techniczne 
specyfikacje interoperacyjności, są też praktycznie identyczne. 
Potrzeba praktyczna, by pociągi miały możliwość swobodnego 
przemieszczania się z sieci dużych prędkości do sieci konwen-
cjonalnej, i odwrotnie powoduje, że techniczne specyfikacje oby-
dwu systemów pokrywają się w dużym stopniu. W toku prac nad 
TSI stwierdzono ponadto, że w przypadku niektórych podsys
temów obydwa systemy mogą korzystać z jednej specyfikacji. 
Z tego powodu zdecydowano o potrzebie połączenia dyrektyw 
96/48/WE i 2001/16/WE.

Dyrektywa 2008/57/WE utrzymała podział systemów kolei na 
dwie grupy podsystemów: strukturalne (infrastruktura, energia, 

Podstawę prawną procesu wprowadzania interoperacyj-
ności transeuropejskiego systemu kolei stanowią dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
oraz dyrektywy Komisji Wspólnot Europejskich. W skład 
transeuropejskiego systemu kolei wchodzi system kolei 
dużych prędkości i system kolei konwencjonalnej (w nie-
których dokumentach nazywany alternatywnie systemem 
kolei konwencjonalnych).

Pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia interoperacyjności 
sieci kolejowej, szczególnie w zakresie normalizacji technicznej, 
było przyjęcie dyrektywy 96/48/WE [1] z 23 lipca 1996 r. w spra-
wie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych 
prędkości. Na mocy tej dyrektywy Europejskie Stowarzyszenie na 
rzecz Interoperacyjności Kolei (AEIF), jako wspólny organ przed-
stawicielski państw członkowskich opracowało pierwsze projekty 
specyfikacji technicznych interoperacyjności (TSI). Dotyczyły one 
części podsystemów systemu kolei dużych prędkości i zostały 
przyjęte decyzją Komisji Europejskiej z 30 maja 2002 r. W między
czasie, dyrektywą 2001/16/WE [2] z 19 marca 2001 r., ustalono 
podstawy prac nad interoperacyjnością transeuropejskiego syste-
mu kolei konwencjonalnej. Dyrektywa ta wskazywała również AEIF 
jako organ desygnowany do opracowania odpowiednich TSI.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 881/2004 [3] z 29 kwietnia 
2004 r., przyjętego w tak zwanym „drugim pakiecie kolejowym” 
w przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 państw, w tym 
Polskę, ustanowiono Europejską Agencję Kolejową (ERA). W pa-
kiecie tym przyjęto ponadto dyrektywę 2004/49/WE [4], także 
z 29 kwietnia 2004 r., w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólno-
towych. W międzyczasie weszły również w życie dyrektywy:

2001/12/WE [5] z 26 lutego 2001 r., zmieniająca dyrektywę 
91/440/EWG [6] z 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei 
wspólnotowych, 
2001/13/WE [7] z 26 lutego 2001 r., zmieniająca dyrektywę 
95/18/WE [8] z 19 czerwca 1995 r. w sprawie przyznawania 
licencji przedsiębiorstwom kolejowym,
2001/14/WE [9] z 26 lutego 2001 r., w sprawie alokacji zdol-
ności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat 
za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie cer-
tyfikatów bezpieczeństwa.
Dyrektywy te zmieniły podstawy prawne dyrektyw 96/48/WE 

oraz 2001/16/WE. Uznano również za potrzebne wyjaśnienie  
konsekwencji odnoszenia się w TSI do norm lub specyfikacji  
europejskich oraz niezbędność prowadzenia spójnych rejestrów 
pojazdów, a także określenie zasad postępowania odnośnie za-
sadniczych wymagań dla podsystemów, które nie zostały jeszcze 
objęte odpowiednimi TSI i sprecyzowanie definicji taboru kolejo-
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sterowanie, tabor) oraz eksploatacyjne (ruch kolejowy, utrzyma-
nie oraz aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich i to-
warowych). Dla każdego z podsystemów określono wymagania 
zasadnicze i podjęto opracowanie specyfikacji technicznych inte-
roperacyjności, które celem spełnienia tych wymagań odnoszą 
się do składników interoperacyjności i interfejsów poszczegól-
nych podsystemów. 

Dyrektywa określa, że system kolejowy dzieli się na obiekty 
nieruchome i ruchome. Jest to z jednej strony sieć, złożona  
z linii, stacji, terminali i wszelkiego rodzaju urządzeń stałych,  
niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej eksplo-
atacji systemu, z drugiej strony są to wszystkie pojazdy prze-
mieszczające się na tej sieci. Do celów legislacji interoperacyj-
ności przyjęto, że pojazd składa się z jednego podsystemu 
(taboru) i tam, gdzie to konieczne – z jednej lub więcej części 
innych podsystemów. Dotyczy to przede wszystkim części pod-
systemu sterowania ruchem kolejowym oraz części podsystemu 
energia, znajdujących się na pokładzie pojazdu. Szczegółowe ce-
le tej dyrektywy opisano w jej treści

W dyrektywie 2008/57/WE powtórzono lub doprecyzowano 
definicje dotyczące interoperacyjności:

„podsystemy” – oznaczają wynik podziału systemu kolei na 
części o charakterze strukturalnym lub funkcjonalnym, dla któ-
rych muszą zostać ustalone wymagania zasadnicze, a ich ze-
stawienie zawarto w załączniku II do dyrektywy,
„wymagania zasadnicze” (określane również w polskich tłu-
maczeniach dokumentów jako „zasadnicze wymagania”) – 
oznaczają wszystkie warunki, jakie muszą być spełnione przez 
systemy kolei, ich podsystemy i składniki interoperacyjności, 
a ich zestawienie zawarto w załączniku III do dyrektywy,
„parametry podstawowe” – oznaczają warunki prawne, tech-
niczne i eksploatacyjne, kluczowe dla interoperacyjności, 
określone w odpowiednich TSI,
„składniki interoperacyjności” – oznaczają wszelkie składniki, 
grupy części składowych, podzespoły lub pełne zespoły 
sprzętowe, włączone lub mające być włączone do podsyste-
mu, od których bezpośrednio lub pośrednio zależy system 
kolei, przy czym pojęcie to obejmuje zarówno przedmioty ma-
terialne, jak i niematerialne (jak np. oprogramowanie).
Pojęcie wymagań zasadniczych obejmuje wymagania ogólne, 

do których należą:
bezpieczeństwo,
niezawodność i dostępność (zgodnie z normami z grupy  
PNEN05012x, dotyczącymi RAMS, określane odpowiednio 
jako nieuszkadzalność i gotowość),
zdrowie,
ochrona środowiska naturalnego,
zgodność techniczna.
W załączniku III do dyrektywy 2008/57/WE dla każdego 

z podsystemów transeuropejskich systemów kolei określono tak-
że wymagania szczególne. Dla podsystemu Sterowanie, którego 
dotyczy niniejszy opis, są to bezpieczeństwo i zgodność tech-
niczna. 

W zakresie bezpieczeństwa wymagane jest, aby:
instalacje oraz procedury wykorzystywane w zakresie sterowa-
nia umożliwiały przejazd pociągów na poziomie bezpieczeń-
stwa odpowiadającym założeniom określonym dla sieci,


















systemy sterowania w sposób ciągły zapewniały bezpieczny 
przejazd pociągów posiadających zezwolenie na jazdę, rów-
nież w przypadkach awarii. 
Odnośnie zgodności technicznej ustalono, by:

wszelka nowa infrastruktura oraz nowy tabor, wytworzone lub 
zaprojektowane po przyjęciu zgodnych systemów sterowania, 
dostosowane były do korzystania z tych systemów,
urządzenia sterowania zainstalowane w kabinie maszynisty 
umożliwiały normalne funkcjonowanie, w szczególnych wa-
runkach, w całym systemie kolei. 
Zakres stosowania dyrektyw interoperacyjności obejmie 

transeuropejskie sieci kolei konwencjonalnej oraz kolei dużych 
prędkości, które określono w decyzji nr 1692/96/WE [13] Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 23 lipca 1996 r. w sprawie wspól-
notowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sie-
ci transportowej, oraz pojazdy, które będą użytkowane w ramach 
tych sieci. Ten zakres stosowania zostanie stopniowo rozszerzony 
na całą sieć i wszystkie pojazdy, pod warunkiem, że ocena wpły-
wu takiego działania wykaże jego korzyści ekonomiczne.

Podstawę prawną interoperacyjności w obszarze podsyste-
mów Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei dużych pręd-
kości i systemu kolei konwencjonalnej stanowią specyfikacje 
techniczne interoperacyjności (TSI), opracowane i przyjęte dla 
tego podsystemu odpowiednimi decyzjami Komisji Wspólnot Eu-
ropejskich (w skrócie zwanej Komisją Europejską).

Jak wspomniano wcześniej, pierwsze wersje TSI Sterowanie 
dla obu systemów kolei opracowane zostały przez grupy robocze 
działające w ramach AEIF. Decyzją Komisji nr 2002/731/WE [14] 

z 30 maja 2002 r. przyjęto treść TSI Sterowanie dla transeuropej-
skiego systemu kolei dużych prędkości. Treść tej specyfikacji, 
stanowiąca załącznik do decyzji, ma wprawdzie ogólną strukturę 
zbliżoną do aktualnie obowiązującej, jednak jest to wersja bardzo 
wczesna, znacznie różniąca się od niej. W jej opracowywaniu 
prowadzonym przez AEIF ponad dwa lata przed wstąpieniem Pol-
ski do UE i dotyczącym tylko systemu kolei dużych prędkości, 
miedzy innymi z tych powodów nie brali udziału przedstawiciele 
kolei polskich. Przedstawiciele PKP uczestniczyli w pracach AEIF 
nad TSI od listopada 2001 r., a w zakresie podsystemu Sterowa-
nie – od kwietnia 2002 r. Sięgając do oficjalnie opublikowanej 
polskojęzycznej wersji tej decyzji i jej załącznika (TSI) należy 
uwzględnić, że zawarta tam polska terminologia odbiega znacznie 
od przyjętej i stosowanej obecnie, zwłaszcza jako rezultat prac 
Zespołu ds. Interoperacyjności, prowadzonego przez CNTK na 
zlecenie Grupy PKP. Tłumaczenia późniejszych wersji dokumen-
tów poddawane były weryfikacji pod kątem stosowanego słowni-
ctwa specjalistycznego, wykonywanej w szczególności przez eks-
pertów z CNTK. 

Pierwsza aktualizacja treści TSI Sterowanie dla kolei dużych 
prędkości przyjęta została decyzją nr 2004/447/WE [15] z 29 
kwietnia 2004 r. w ramach tzw. „drugiego pakietu kolejowego”. 
Do celów tej aktualizacji należało pokierowanie decyzjami władz 
odpowiedzialnych za dokonywanie wyborów technicznych w za-
kresie planowania, budowy, modernizacji oraz eksploatacji infra-
struktury i taboru kolejowego, uaktualnienie załącznika A do tej 
TSI, zawierającego wykazy dokumentów stanowiących szczegóło-
we specyfikacje techniczne podsystemu, jego interfejsów we-
wnętrznych i zewnętrznych oraz wymagań eksploatacyjnych i we-
ryfikacyjnych. Ponadto w załączniku do decyzji 2004/447/WE 
zawarto definicję i cechy charakterystyczne ERTMS.
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Załącznik ten zawiera charakterystykę zunifikowanego syste-
mu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu (BKJP) – europejskiego 
systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS).

Opis ten określa, że ERTMS składa się z dwóch elementów:
europejskiego systemu sterowania pociągiem ERTMS/ETCS, 
obejmującego zarówno urządzenia pokładowe, jak i urządzenia 
przytorowe;
Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej 
– ERTMS/GSMR, opartego na standardach stosowanych 
w publicznej sieci GSM i obejmującego również wyposażenie 
przytorowe i pokładowe, opartego na normach ETSI dla GSM 
fazy 2+, włącznie z GPRS (globalnymi pakietowymi usługami 
radiowymi), rozszerzonej o zastosowania specyficzne dla  
kolei.
Załącznik ten określa również cechy charakterystyczne ERTMS 

podlegające przestrzeganiu. Stwierdza, że podstawą podsystemu 
Sterowanie jest komplet specyfikacji wymienionych w tabeli za-
wartej w załączniku A do TSI Sterowanie (zaktualizowanym rów-
nież decyzją 2004/447/WE). Ustala także, że jeżeli zostanie to 
uznane za konieczne, specyfikacje te mogą zostać uaktualnione 
i rozszerzone zgodnie z procedurą przeglądu TSI, określoną w dy-
rektywach 96/48/WE i 2001/16/WE. Przegląd ten ma uwzględ-
niać opinię wyrażoną w procedurze zarządzania zmianami ERTMS, 
biorąc pod uwagę fakt, iż konieczny jest etap konsolidacji specy-
fikacji ERTMS, oparty o wyniki prób terenowych i wnioski z pierw-
szych wdrożeń.

Proces opracowania pierwszej wersji TSI Sterowanie dla sy-
stemu kolei konwencjonalnej, prowadzony przez AEIF, przebiegał 
z udziałem autora niniejszego opisu jako delegata CNTK realizu-
jącego zlecenie na reprezentowanie kolei polskich i trwał głównie 
przed, a kończony był po akcesji Polski do UE. Treść tej TSI sta-
nowi załącznik do decyzji Komisji Europejskiej nr 2006/679/WE 
[16] z 28 marca 2006 r. Zawartość TSI Sterowanie oparto na naj-
lepszej wiedzy specjalistycznej dostępnej w czasie przygotowania 
tej specyfikacji. Istotnym rozszerzeniem tej TSI, w porównaniu 
z jej wersją dla systemu kolei dużych prędkości, są zapisy doty-
czące przebiegu procesu wdrażania systemu ERTMS (systemu 
klasy A, czyli zunifikowanego, docelowego systemu europejskie-
go, spełniającego cel interoperacyjności). Załącznik B do specy-
fikacji zawiera opisy systemów klasy B, czyli takich, które istnieją 
i są eksploatowane obecnie, oraz pozostaną w eksploatacji przez 
pewien okres przejściowy po wdrożeniu ERTMS. Do umożliwienia 
współpracy przytorowych urządzeń klasy B z pokładowymi urzą-
dzeniami ERTMS (klasy A) stosowane będą „specyficzne moduły 
transmisyjne” – STM. W załączniku B uwzględniono systemy kla-
sy B istniejące i eksploatowane na polskiej sieci kolejowej – 
urządzenia samoczynnego hamowania pociągu – SHP oraz ana-
logową radiołączność pociągową w paśmie 150 MHz z funkcją 
„radiostop”. Treść specyfikacji uwzględnia również przypadki 
szczególne, specyficzne dla poszczególnych kolei, odbiegające 
od ogólnych ustaleń istotnych do zapewnienia interoperacyjno-
ści, wraz z przewidywanym okresem ich istnienia. Zawarto wśród 
nich również przypadki charakterystyczne dla polskiego systemu 
kolejowego. W związku z powołaniem do życia Europejskiej 
Agencji Kolejowej, dalsze prace dotyczące przeglądu, aktualizacji 
i zmian TSI powierzono tej instytucji.

Kolejny krok dotyczący zmian TSI Sterowanie dla obu syste-
mów kolei nastąpił przez przyjęcie przez Komisję Europejską de-





cyzji nr 2006/860/WE [17] z 7 listopada 2006 r. Konieczność ich 
dokonania spowodowany został postępem techniki i doświadcze-
niami zdobytymi podczas wprowadzania w życie poprzednich 
wersji TSI Sterowanie. Przede wszystkim przeprowadzono weryfi-
kację i aktualizację zapisów TSI Sterowanie dla kolei dużych 
prędkości. Praca ta prowadzona była przez AEIF. W TSI dla kolei 
konwencjonalnej uwzględniono niektóre kwestie związane ze 
szczególną sytuacją lokomotyw i pociągów przewidzianych do 
eksploatacji na torach o rozstawie szyn 1520 mm. Wprowadzono 
także ustalenia dotyczące sposobu wdrażania TSI Sterowanie, 
związane w szczególności z problemem oceny zgodności podsy-
stemów i składników interoperacyjności, które zostały już wcześ-
niej zatwierdzone na warunkach wcześniejszych wersji TSI Stero-
wanie. Nowelizacja TSI na podstawie decyzji 2006/860/WE 
objęła również załączniki A do obu specyfikacji podsystemu (dla 
obu systemów kolei), wprowadzając do nich nowy załącznik 
o identycznej treści, jednak pozostawiając nadal dwie odrębne 
specyfikacje.

Podobny do dokonanego decyzją 2006/860/WE tryb wprowa-
dzania zmian zrealizowano kolejnymi decyzjami Komisji Europej-
skiej: nr 2007/153/WE [18] z 6 marca 2007 r. oraz 2008/386/WE 
[19] z 23 kwietnia 2008 r. Pierwsza z tych decyzji dotyczyła ak-
tualizacji wykazu specyfikacji obowiązkowych, zamieszczonych 
we wcześniej ujednoliconych załącznikach A do TSI Sterowanie 
dla obu systemów kolei. W szczególności uaktualnienie objęło 
rezultat porozumienia osiągniętego w grupach roboczych ERA 
odnośnie przyjęcia nowej wersji podstawowej, 2.3.0, Specyfika-
cji Wymagań Systemowych (SRS), przy czym ustalono, że wersja 
ta będzie stosowana zarówno do systemu kolei dużych prędkości, 
jak i kolei konwencjonalnej. Zachowano więc nadal odrębność 
TSI Sterowanie dla obu tych systemów, ale także jednolitość tre-
ści ich załączników A. Kolejne, aktualnie najnowsze zmiany tych 
TSI, wprowadzone decyzją Komisji Europejskiej nr 2008/386/WE 
z 23 kwietnia 2008 r. dotyczyły dostosowania TSI do postępu 
technicznego, tendencji rynkowych i potrzeb społecznych przez 
zmianę wykazu specyfikacji obowiązkowych zamieszczonego 
w załącznikach A do TSI Sterowanie dla systemów kolei konwen-
cjonalnej i kolei dużych prędkości. Jak poprzednio, zachowano 
odrębność tych TSI dla obu systemów przy zachowaniu identycz-
ności ich załączników A.

Jak stwierdzono wcześniej, dokumenty opisujące szczegóło-
wo systemy klasy A – ERTMS/ETCS i ERTMS/GSMR – w tym 
powołane bezpośrednio lub pośrednio w TSI „Sterowanie, wy-
mienione są w wykazach zawartych w aktualizowanych załączni-
kach A do tych specyfikacji dla obu systemów kolei. Aktualnie 
(po nowelizacji na podstawie decyzji 2008/386/WE) wykazy te 
zawierają odwołania do: 

43 specyfikacji obowiązujących obligatoryjne, wśród których 
do najważniejszych należą: 

Specyfikacja Wymagań Funkcjonalnych dotyczących ETCS 
– FRS w wersji 5.00;
Specyfikacja Wymagań Systemowych – SRS w wersji 
2.3.0 (czyli określająca tzw. wersję podstawową 2.3.0 
urządzeń ETCS ); 
Specyfikacja Wymagań Funkcjonalnych dotyczących radio-
łączności GSMR – EIRENE FRS w wersji 7;
Specyfikacja Wymagań Systemowych EIRENE – SRS 
w wersji 15;



–

–

–

–
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16 specyfikacji „zastrzeżonych”, czyli takich, którym nadano 
numery i przewidziano w wykazie, lecz jeszcze nie zostały 
ostatecznie opracowane i przyjęte;
41 specyfikacji o charakterze informacyjnym;
3 „zastrzeżone” specyfikacje o charakterze informacyjnym (jak 
wyjaśniono powyżej);
8 norm europejskich (normy EN 5012132, EN 501214, EN 
501251, EN 501253, EN 50126, EN 50128, EN 50129 oraz 
EN 50238), które stały się obligatoryjne na skutek powołania 
ich w TSI.
Aby zapewniona była interoperacyjność w obszarze transeu-

ropejskiego systemu kolei dużych prędkości i systemu kolei kon-
wencjonalnej w zakresie podsystemu Sterowanie, konieczne jest 
zachowanie kluczowych warunków prawnych, technicznych i eks-
ploatacyjnych. Warunki takie, nazwane terminem „parametry 
podstawowe”, określone są w TSI dla każdego podsystemu. 
W specyfikacjach dla podsystemu Sterowanie obu systemów ko-
lei ustalono następujące parametry podstawowe:

charakterystyka BKJP w odniesieniu do interoperacyjności,
funkcje pokładowego systemu ETCS, 
funkcje przytorowego systemu ETCS,
funkcje systemu EIRENE,
interfejsy transmisji bezprzewodowej ETSC i EIRENE,
interfejsy urządzeń pokładowych wewnątrz podsystemu Stero-
wanie,
interfejsy urządzeń przytorowych wewnątrz podsystemu Stero-
wanie,
zarządzanie kluczami,
zarządzanie ETCSID,
HABD (detektor zagrzanych osi),
kompatybilność z przytorowymi systemami detekcji po-
ciągu,
kompatybilność elektromagnetyczna,
pokładowy pulpit ETCS – DMI,
pokładowy pulpit EIRENE – DMI,
interfejs do rejestracji danych zgodnie z przepisami,
widoczność przytorowych obiektów sterowania ruchem 
kolejowym.
Ustalono ponadto, że parametry oznaczone wytłuszczną 

czcionką, obowiązują w każdym przypadku, niezależnie od klasy 
systemu.

Definicja zawarta w dyrektywach interoperacyjności określa 
ogólne pojęcie składnika interoperacyjności, stosowane dla 
wszystkich podsystemów. Jak określono w definicji i charaktery-
styce ogólnej podsystemu Sterowanie, zawartych w TSI, podsy-
stem ten podzielono na dwie części: zespół pokładowy oraz ze-
spół przytorowy, co jest spowodowane zasadniczą różnicą między 
nimi, polegającą na mobilności części pokładowej. Interopera-
cyjność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej zale-
ży od współpracy pokładowych urządzeń BKJP z odpowiednimi 
urządzeniami przytorowymi. Z tej przyczyny składnikiem interope-
racyjności podsystemu Sterowanie jest dowolny, elementarny 
składnik, grupa części składowych lub podzespół włączony lub 
mający być włączony do zespołu urządzeń pokładowych bądź 
urządzeń przytorowych, od którego bezpośrednio lub pośrednio 
zależy interoperacyjność systemu kolei. Pojęcie „składnik” obej-
muje zarówno przedmioty materialne, jak i niematerialne, takie 
jak w szczególności oprogramowanie. 




























W specyfikacjach technicznych interoperacyjności dla pod-
systemu Sterowanie określono osobno składniki interoperacyjno-
ści dla pokładowego i dla przytorowego zespołu urządzeń BKJP. 
Dla zespołu pokładowego BKJP są to następujące, podstawowe 
składniki interoperacyjności:

pokładowy ERTMS ETCS,
pokładowa platforma bezpieczeństwa,
rejestrator danych dotyczących bezpieczeństwa,
odometria,
zewnętrzny STM,
pokładowy ERTMS/GSMR.
Odpowiednio, dla zespołu przytorowego BKJP są to niżej wy-

mienione podstawowe składniki interoperacyjności:
RBC (Centrum Sterowania Radiowego),
urządzenie do radiowego przesyłania informacji uaktualniają-
cych,
Eurobalisa,
Europętla,
Eurobalisa LEU (z uaktualnianiem),
Europętla LEU (z uaktualnianiem),
przytorowa platforma bezpieczeństwa.
Pokładowa lub przytorowa platforma bezpieczeństwa składni-

ka interoperacyjności zdefiniowana jest jako blok konstrukcyjny 
(produkt ogólnego przeznaczenia, niezależnie od jego zastosowa-
nia) składający się ze sprzętu i podstawowego oprogramowania 
(obejmującego oprogramowanie firmowe układów i/lub system 
operacyjny i/lub programowe narzędzia pomocnicze), wykorzy-
stywany do budowania bardziej złożonych systemów, którymi – 
ogólnie rzecz biorąc – konkretne zastosowania mogą należeć do 
różnych klas zastosowań. 

Aby ułatwić prowadzenie oceny i stwierdzanie zgodności 
składników interoperacyjności z wymaganiami, w TSI Sterowanie 
zezwolono na łączenie ich w grupy. Wymienione podstawowe 
składniki interoperacyjności mogą być łączone w obrębie swego 
zespołu, tworząc większe jednostki. Powstała w ten sposób grupa 
definiowana jest poprzez funkcje wbudowanych składników inte-
roperacyjności oraz interfejsy do pozostałych elementów, znajdu-
jących się poza grupą. Grupa utworzona w podany sposób po-
winna być uważana za składnik interoperacyjności. Jeżeli dla 
danego interfejsu nie istnieje obowiązująca specyfikacja TSI, 
można opracować deklarację zgodności poprzez grupowanie 
składników interoperacyjności. 

Dla każdego podstawowego składnika interoperacyjności lub 
grupy składników interoperacyjności, w TSI Sterowanie, wymie-
niono funkcje i interfejsy (dla niektórych przypadków mogą być 
one opcjonalne) oraz podano symbole modułów stosowanych do 
oceny zgodności, opisane w rozdziale 6 tej TSI.

Przykładowymi grupami składników interoperacyjności, nale-
żącymi do poszczególnych zespołów BKJP, wymienionymi w TSI 
Sterowanie, są dla składników interoperacyjności należących do 
zespołu:

pokładowego – pokładowa platforma bezpieczeństwa + po-
kładowy ERTMS/ETCS + rejestrator danych dotyczących bez-
pieczeństwa + odometria dla zespołu pokładowego,
przytorowego:

przytorowa platforma bezpieczeństwa + Eurobalisa + Eu-
robalisa LEU, 
przytorowa platforma bezpieczeństwa + Europętla + Eu-
ropętla LEU.
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Podstawowym celem działań 
podejmowanych przez Komisję Eu-
ropejską na podstawie dyrektyw 
i rozporządzeń Parlamentu Europej-
skiego i Rady Unii Europejskiej, re-
alizowanych w szczególności drogą 
zadań wykonywanych przez Europej-
ską Agencję Kolejową oraz przez 
wydawanie odpowiednich decyzji, 
jest możliwie szybkie doprowadze-
nie do wdrożenia zunifikowanego 
europejskiego systemu zarządzania 
ruchem kolejowym ERTMS, a szcze-
gólnie ERTMS/ETCS, w pierwszej 
kolejności na liniach wchodzących 
w skład podstawowej sieci kolejo-
wej, które mają najważniejsze zna-
czenie dla realizacji przewidywanych 
zadań przewozowych. Schemat ukła-
du tych linii podano na szkicowej 
mapce, zawartej w TSI Sterowanie 
(rys. 1).

q
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Rys. 1. Schemat układu linii kolejowych do wyposażenia w system ERTMS/ETCS


