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Inwestycje modernizacyjne maj¹ w swoich za³o¿e-
niach dostosowaæ sieæ kolejow¹ Polski do standar-
dów europejskich. Podjêto je zaraz po 1989 r. Ich
realizacja prowadzona jest wiêc ju¿ od ponad 10 lat.
Jest to niew¹tpliwie du¿y wysi³ek dla polskiego ko-
lejnictwa, szczególnie gdy weŸmie siê pod uwagê
chroniczne niedofinansowanie transportu kolejowego
w Polsce i bêd¹c¹ jego rezultatem postêpuj¹c¹ de-
gradacjê infrastruktury oraz kumuluj¹ce siê zaleg³o-
œci w naprawach. Znaczna czêœæ œrodków, za które
realizowane s¹ inwestycje pochodzi z kredytów, któ-
re mimo korzystnych warunków, na jakich zosta³y
udzielone, nale¿y sp³acaæ. Z tego powodu wydaje siê
zasadne przeanalizowanie efektów tych inwestycji.

Artyku³ ten koncentruje siê na jednym z efektów, jakich ocze-
kuje siê od modernizacji linii, to jest na zwiêkszeniu prêd-
koœci i zwi¹zanym z nim skracaniu czasów jazdy. Autorzy
maj¹ œwiadomoœæ, ¿e celami modernizacji mog¹ byæ tak¿e
poprawa bezpieczeñstwa, zmniejszenie nak³adów na utrzy-
manie itp.

Punkt wyjœcia – rok 1989
By uzmys³owiæ skalê potrzeb w tym zakresie, najlepiej po-
równaæ prêdkoœci poci¹gów w Polsce z prêdkoœciami w kra-
jach Europy Zachodniej. Porównanie takie warto przeprowa-
dziæ w dwóch przekrojach czasowych. Jako pierwsz¹ datê
nale¿y przyj¹æ rok 1989, kiedy w Polsce, a potem i w kra-
jach s¹siednich dosz³o do zmiany systemu gospodarczego.
Drug¹ datê stanowi rok bie¿¹cy – 2002.

Od maja 1988 r. poci¹gi ekspresowe Górnik i Krakus,
kursuj¹ce Centraln¹ Magistral¹ Kolejow¹, osi¹ga³y na ca³ej
jej d³ugoœci prêdkoœæ 160 km/h. Równoczeœnie na znacznej
czêœci linii Warszawa – Poznañ poci¹gi ekspresowe osi¹ga-
³y prêdkoœæ 130 km/h, a czêœciowo tak¿e (odcinek Sp³awie
– Swarzêdz) prêdkoœæ 140 km/h. Najistotniejsze jest jednak
to, ¿e na sieci wchodz¹cej w sk³ad tzw. uk³adu podstawo-
wego, obejmuj¹cego linie magistralne i pierwszorzêdne,
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standardem by³y prêdkoœci 100–120 km/h, liczba zaœ ogra-
niczeñ prêdkoœci by³a stosunkowo niewielka. Nie znaczy to,
¿e sytuacja by³a dobra. Ju¿ w 1989 r. wystêpowa³y pewne
zaleg³oœci w naprawach torów, g³ównie na liniach lokalnych.

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e spoœród wszystkich krajów
Europy Œrodkowo-Wschodniej Polska mia³a w 1989 r. naj-
szybsze poci¹gi pasa¿erskie, je¿eli nie liczyæ ekspresu ER200
kursuj¹cego raz w tygodniu miêdzy Moskw¹ a (ówczesnym)
Leningradem. Na kolejach b. NRD maksymalna prêdkoœæ
poci¹gów wynosi³a tylko 120 km/h. Równie¿ na kolejach
wêgierskich poci¹gi nie przekracza³y 120 km/h, na kolejach
zaœ by³ej Czechos³owacji prêdkoœæ 140 km/h dotyczy³a kilku
zaledwie szlaków. Dodatkowo na stacjach prêdkoœæ by³a
ograniczana do 100 km/h.

W Europie Zachodniej wyraŸna by³a dominacja kolei fran-
cuskich, które od 1981 r. eksploatowa³y pierwsz¹ liniê du-
¿ych prêdkoœci (Pary¿ – Lyon) z poci¹gami TGV osi¹gaj¹cy-
mi 270 km/h. Najwiêksze prêdkoœci poci¹gów w Wielkiej
Brytanii nie przekracza³y 201 km/h (125 mil/h), w Niemczech
– 200 km/h, Austrii – 160 km/h, Belgii – 140 km/h, Holan-
dii 130–140 km/h. Istotn¹ cech¹ zachodnioeuropejskich ko-
lei by³o to, ¿e wymienione prêdkoœci dotyczy³y bardzo wielu
linii kolejowych i zazwyczaj nie odnosi³y siê tylko do wybra-
nych kilku poci¹gów, lecz do znacznie wiêkszej ich liczby.

Z przedstawionych danych wynika, ¿e w 1989 r. wystê-
powa³ wyraŸny dystans dziel¹cy koleje polskie od wiod¹cych
zarz¹dów kolejowych, ale nie stanowi³ on przepaœci. Nale¿y
te¿ pamiêtaæ, ¿e stosunkowo niez³y poziom prêdkoœci zosta³
osi¹gniêty przy wielkoœci przewozów towarowych nieporów-
nywalnie wiêkszej ni¿ na kolejach zachodnioeuropejskich.

Priorytety modernizacyjne
Program modernizacji infrastruktury kolejowej uwzglêdnia
przede wszystkim zobowi¹zania wynikaj¹ce z umów miêdzy-
narodowych AGC i AGTC, ustalenia Paneuropejskich Konfe-
rencji Ministrów Transportu: na Krecie (1994 r.) oraz w Hel-
sinkach (1997 r.), a tak¿e uk³ad sieci TINA (Transport
Infrastructure Needs Assessment).

PKP S.A. zak³ada, ¿e inwestycje zwi¹zane z rozwojem
infrastruktury kolejowej bêd¹ ukierunkowane i realizowane
w nastêpuj¹cych grupach:
1) zadania zwi¹zane z modernizacj¹ linii kolejowych, obej-

muj¹ce inwestycje wieloletnie w zakresie modernizacji
nawierzchni torowej, podtorza i obiektów in¿ynierskich do
prêdkoœci 160 km/h na liniach magistralnych w prioryte-
towych korytarzach transportowych;

2) zadania zwi¹zane z modernizacj¹ kolejowych przejœæ gra-
nicznych.
Trudno dyskutowaæ z za³o¿eniem modernizacji przede

wszystkim linii o znaczeniu miêdzynarodowym. Koniecznoœæ
ta wynika z potrzeby w³¹czenia tych linii w zintegrowany
system transportowy Europy, w zwi¹zku z przewidywanym
wzrostem przewozów pasa¿erskich i towarowych po wej-
œciu Polski i innych pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej do
Unii Europejskiej oraz z otwarcia dostêpu do Transeuropej-
skiej Kolejowej Sieci Towarowej (TERFN) po zakoñczeniu
okresu przejœciowego trwaj¹cego do koñca 2006 r.
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Sieæ polskich linii kolejowych objêtych umowami miêdzy-
narodowymi ma ³¹czn¹ d³ugoœæ ponad 5 tys. km. Jednak ko-
lejnoœæ ich modernizacji mo¿e wzbudzaæ du¿e kontrowersje.
Najwiêcej prac wykonano na polskim odcinku linii E20 sta-
nowi¹cym czêœæ II Korytarza Kreteñskiego. O ile odcinek
Warszawa – Poznañ jest obci¹¿ony du¿ym ruchem poci¹gów
EuroCity, InterCity oraz ekspresowych i wprowadzenie na
nim prêdkoœci 160 km/h przynosi du¿e korzyœci podró¿nym
w ruchu krajowym, o tyle na odcinku na zachód od Pozna-
nia prêdkoœæ 160 km/h osi¹gaj¹ jedynie 4 pary poci¹gów Eu-
roCity. Mo¿na dyskutowaæ, czy tak niewielka liczba poci¹-
gów stanowi wystarczaj¹ce uzasadnienie do ponoszenia
du¿ych nak³adów poniesionych na modernizacjê. Pytanie to
jest tym istotniejsze, ¿e na odcinku niemieckim E20 (Frank-
furt – Berlin) roboty modernizacyjne s¹ jeszcze dalekie od
ukoñczenia, a obecna prêdkoœæ jazdy nie przekracza 120 km/h
(przy bardzo licznych ograniczeniach).

Jeszcze wiêksze w¹tpliwoœci budzi prowadzona obecnie
modernizacja wschodniego odcinka linii E20 Warszawa –
Terespol. Przy obecnie stosowanym taborze jedynie dwie
pary poci¹gów miêdzynarodowych bêd¹ teoretycznie mog³y
osi¹gaæ prêdkoœæ 160 km/h (teoretycznie, gdy¿ obecnie te
same poci¹gi na zachodnim odcinku E20 kursuj¹ z prêdko-
œci¹ tylko 140 km/h). Znacznie wiêksze efekty mo¿na osi¹-
gn¹æ podejmuj¹c modernizacjê odcinków Warszawa – Na-
sielsk na linii E59 oraz Kraków – Katowice na linii E30, czy
te¿ kontynuj¹c niedokoñczone roboty na odcinku Wroc³aw
– Rawicz – Leszno linii E59.

Pozytywnym novum jest rozpoczêcie w 2002 r. projektu
likwidacji punktowych ograniczeñ eksploatacyjnych na kilku
liniach kolejowych (tak zwany projekt likwidacji „w¹skich
garde³”). Wydaje siê, ¿e przy postêpuj¹cej degradacji infra-
struktury, szczególnie nawierzchni, takie projekty mog³yby
byæ szans¹ na uzyskanie znacz¹cych efektów w postaci skró-
cenia czasu przejazdu na wa¿nych odcinkach.

Drugi z priorytetów to modernizacja kolejowych przejœæ
granicznych. Mo¿na postawiæ pytanie, czy maj¹ sens kosz-
towne inwestycje na stacjach granicznych na zachodniej
i po³udniowej granicy Polski. Po wst¹pieniu Polski, Czech,
S³owacji do Unii Europejskiej zniknie potrzeba szeregu czyn-
noœci wykonywanych dotychczas na granicach pañstwo-
wych. Co wiêcej – modernizacja tych stacji nie przynios³a
(i nie przyniesie) ¿adnego skrócenia czasu przejazdu poci¹-
gów pasa¿erskich, poniewa¿ wszystkie poci¹gi maj¹ posto-
je na tych stacjach. Modernizacja stacji granicznej Szcze-
cin Gumieñce wraz budow¹ grupy postojowej poch³on¹
54 mln euro. Za tê kwotê mo¿na wymieniæ prawie 200 km
toru na liniach (tak¿e miêdzynarodowych), na których stan
ten jest obecnie z³y i obowi¹zuj¹ ograniczenia prêdkoœci.

W Polsce niesformu³owano i niezrealizowano ¿adnego
projektu kolejowego podnosz¹cego dostêpnoœæ kolei w wy-
miarze regionalnym. Tymczasem koleje czeskie realizuj¹ ta-
kie projekty [4]. Atrakcyjnoœæ ich polega na tym, ¿e przy
stosunkowo niewielkich kosztach mo¿na uzyskaæ znacz¹c¹
poprawê transportu publicznego, zw³aszcza na obszarach pe-
ryferyjnych.

Standardy techniczne i ich realizacja
Wymagania i parametry techniczne, wed³ug których prowa-
dzona jest modernizacja linii zosta³y okreœlone w Standar-
dach technicznych – warunkach technicznych dla moderni-
zacji linii kolejowej E20 [10]. Dokument ten, pochodz¹cy
z 1993 r., zosta³ opracowany wy³¹cznie dla linii E20. Brak
natomiast dokumentu normuj¹cego ca³oœciowo zagadnienia
techniczne modernizacji linii o znaczeniu miêdzynarodowym
i prêdkoœci do 160 km/h. Niestety tylko niewiele problemów
pojawiaj¹cych siê w procesie decyzyjnym projektowania, bu-
dowy i utrzymania linii kolejowej mo¿na rozstrzygn¹æ na
podstawie rozporz¹dzenia MTiGM w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe
i ich usytuowanie [9], tym bardziej, ¿e rozporz¹dzenie to za-
wiera wiele merytorycznych b³êdów. O ile same standardy
techniczne (dla linii E20) nie budz¹ wiêkszych w¹tpliwoœci,
o tyle bardzo dyskusyjny jest wybór konkretnych rozwi¹zañ
konstrukcyjnych na modernizowanych szlakach oraz stacjach.
Dotyczy to w szczególnoœci przypadków, w których standar-
dy dopuszczaj¹ kilka rozwi¹zañ.

Wspomniane w¹tpliwoœci dotycz¹ szczególnie doboru
typu rozjazdów. Pomimo ¿e standardy techniczne, np. dla linii
E20 umo¿liwiaj¹ stosowanie kilku typów rozjazdów, np.
UIC60-1200-1:18,5 (100 km/h), UIC60-500-1:12 (60 km/h),
UIC60-300-1:9 (w warunkach PKP 40 km/h w kierunku
zwrotnym rozjazdu), praktycznie zastosowane zosta³y jedy-
nie rozjazdy UIC60-300-1:9. Wydaje siê, ¿e jedyn¹ przes³ank¹
decyduj¹c¹ o wyborze tej konstrukcji by³a i jest jej cena jed-
nostkowa. Niestety jest to jedyny walor tej konstrukcji. Przy-
k³ady p³yn¹ce z wiêkszoœci zarz¹dów europejskich (nie wy-
³¹czaj¹c krajów Europy Œrodkowej) wskazuj¹ na inne
tendencje. Zgodnie z zasadami opracowanymi w Niemczech
jeszcze w latach trzydziestych ubieg³ego wieku, o wyborze
typu rozjazdu w konkretnym po³¹czeniu rozjazdowym (toro-
wym) powinna decydowaæ maksymalnie dopuszczalna utrata
prêdkoœci poci¹gu przy jeŸdzie w kierunku zwrotnym rozjaz-
du [6]. Dlatego te¿ na kolejach niemieckich (tak¿e w innych
krajach Europy Zachodniej) w po³¹czeniach trapezowych sto-
sowane s¹ rozjazdy umo¿liwiaj¹ce jazdê w kierunku zwrot-
nym z prêdkoœci¹ równ¹ po³owie prêdkoœci rozk³adowej.
Zgodnie z t¹ zasad¹ na przyk³ad dla prêdkoœci wynosz¹cej
160 km/h rozjazdy takie powinny umo¿liwiaæ zjazd na tor
s¹siedni z prêdkoœci¹ nie mniejsz¹ ni¿ 80 km/h. Musz¹ to
byæ wiêc rozjazdy o parametrach co najmniej 760-1:14.
Podobne regu³y obowi¹zuj¹ przy projektowaniu po³¹czeñ to-
rów g³ównych zasadniczych z dodatkowymi, czy przy pro-
jektowaniu posterunków odga³êŸnych lub rozjazdowych
przejœæ dyspozytorskich. Nale¿y podkreœliæ, ¿e oprócz prêd-
koœci poci¹gów przy doborze typu rozjazdów, nale¿y
uwzglêdniæ te¿ natê¿enie przewozów oraz liczbê poci¹gów
wje¿d¿aj¹cych na kierunek zwrotny.

Przy omawianiu nowoczesnych konstrukcji rozjazdów
nale¿y zwróciæ uwagê na problemy, które traktowane ³¹cznie
stanowi³y podstawy tworzenia regu³ ich stosowania, a mia-
nowicie:
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straty energetyczne wynikaj¹ce z koniecznoœci hamowa-
nia i ponownego rozruchu poci¹gów przy przejeŸdzie po-
ci¹gów przez g³owice rozjazdowe – przy zmianie toru jazdy,
straty czasowe i zmniejszanie przepustowoœci wêz³ów
torowych i szlaków podczas jazdy poci¹gów w kierunku
zwrotnym rozjazdów,
zu¿ywanie siê poszczególnych elementów podczas inten-
sywnej eksploatacji.

Rozjazd typu UIC60-300-1:9, stosowany nominalnie na
wszystkich liniach AGC/AGTC, w tym E20, E30, E59, E65
(poza CMK), niestety nie zapewnia po¿¹danych walorów
techniczno-eksploatacyjnych [6, 7]. Analiza ruchowa typo-
wego szlaku na linii E20 czy te¿ E30 wskazuje, ¿e w przy-
padku koniecznoœci technologicznego zamkniêcia jednego
z torów szlakowych i zwi¹zanej z tym jazdy jednotorowej
dwukierunkowej, wyd³u¿enie czasu jazdy poci¹gu kwalifiko-
wanego (przy obecnych w³asnoœciach trakcyjnych lokomo-
tyw) spowodowane dwukrotnym ograniczaniem prêdkoœci ze
160 do 40 km/h – wyniesie od 4 do 5 min. Problem ten
nabiera szczególnego znaczenia w przypadku koniecznoœci
zapewnienia s³u¿bie utrzymania niezbêdnych zamkniêæ tech-
nologicznych (trwaj¹cych od kilku godzin do kilku dni) torów
szlakowych lub stacyjnych. O ile roboty o charakterze kon-
serwacyjnym lub inwestycyjnym s¹ ³atwe do przewidzenia
i powinny byæ planowane na etapie konstrukcji rozk³adu jaz-
dy, o tyle w przypadku zaistnienia awarii któregoœ z elemen-
tów infrastruktury, np. toru, jednotorowa jazda poci¹gów po
niewydajnych po³¹czeniach torowych jest przyczyn¹ powa¿-
nych opóŸnieñ poci¹gów.

Osobnym, niezwykle wa¿nym zagadnieniem, które nie
znajduje praktyczne ¿adnego pozytywnego odzwierciedlenia
w obowi¹zuj¹cych przepisach i standardach, jest stosowa-
nie rozjazdów ³ukowych.

Przyjêty standard nawierzchni torów na liniach uk³adu
AGC/AGTC zak³ada stosowanie jednego typu szyny – UIC60
o wytrzyma³oœci R ≥ 880 MPa. W przypadku podk³adów –
wy³¹cznie nowe podk³ady i podrozjazdnice betonowe typu
PS93/94, PS83 oraz SP. Przytwierdzenie szyn do podk³adów
– wy³¹cznie sprê¿yste – SB3 oraz Skl w przypadku podroz-
jazdnic.

Zwa¿ywszy, ¿e z uwagi na wymagania jakoœciowe, szy-
ny nowe stanowi¹ obecnie najbardziej kosztowny sk³adnik
nawierzchni, gospodarka nimi musi byæ prowadzona w spo-
sób bardzo rozwa¿ny, a nawet restrykcyjny. Na tym tle mo¿e
budziæ w¹tpliwoœci fakt, ¿e na modernizowanym odcinku
Opole – Wroc³aw, w torze nr 2, wymieniona zosta³a na-
wierzchnia zabudowana w 1988 r., a wiêc po oko³o 10–
12-letnim okresie eksploatacji. Natê¿enie przewozów jest
obecnie rzêdu 10 Tg/rok. Pomijaj¹c fakt znacznego zmniej-
szenia przewozów po 1989 r., nawierzchnia sk³adaj¹ca siê
z szyn UIC60 na podk³adach typu INBK7, przy stosowaniu
odpowiednich zabiegów utrzymaniowych (szlifowanie, napa-
wanie, wycinanie wadliwych spoin i zgrzein itp.), powinna
byæ eksploatowana co najmniej przez 25–30 lat. Podobne
przyk³ady przedwczesnej wymiany elementów nawierzchni
mo¿na wskazaæ równie¿ na innym odcinku linii E30 Mi³ko-
wice – Wêgliniec. Na odcinku tym podlega wymianie tor

z szynami UIC60 na podk³adach INBK7 z lat 1986–1987
i znajduj¹cy siê w dobrym lub przeciêtnym stanie technicz-
nym. W 2000 r. na linii CMK wymieniono na szlaku Bia³a
Rawska – Strza³ki tor nr 2 po zaledwie 8-letniej eksploata-
cji (szyny UIC60 szlifowane na podk³adach betonowych
z przytwierdzeniem sprê¿ystym). Jest to tym bardziej zasta-
nawiaj¹ce, i¿ odcinek ten traktowany by³ jako doœwiadczal-
ny. Planowan¹ wymianê torów nr 1 i 2 na odcinku £owicz
– Kutno (E20), na którym znajduje siê nawierzchnia UIC60
na podk³adach drewnianych (1987 r.) eksploatowana z prêd-
koœci¹ 140 km/h, nale¿y równie¿ uznaæ za stanowczo przed-
wczesn¹.

O ile (bior¹c pod uwagê wymagania jakoœciowe) stoso-
wanie nowych elementów w torach g³ównych zasadniczych
i szlakowych, przystosowywanych do prêdkoœci 120 ≤ V ≤
≤ 200 (250) km/h i bêd¹cych jednoczeœnie w z³ym stanie
technicznym nie budzi w¹tpliwoœci, o tyle stosowanie na-
wierzchni o najwy¿szym standardzie jakoœciowym w torach
g³ównych dodatkowych oraz w bocznych torach stacyjnych
(np. ³adunkowych) wydaje siê byæ dzia³aniem nie uzasadnio-
nym technicznie ani ekonomicznie. Jako uzasadnienie takich
dzia³añ przywo³ywane s¹ argumenty o potrzebie unifikacji na-
wierzchni zmierzaj¹cej do obni¿enia kosztów jej utrzymania.
Jednak argumenty takie budz¹ w¹tpliwoœci. Proste wylicze-
nie wskazuje, ¿e przy za³o¿eniu wykonania na 24 ma³ych
stacjach poœrednich na odcinku Warszawa – Poznañ – Rze-
pin, tylko 2 torów g³ównych dodatkowych i 1 bocznego,
nawierzchni typu UIC60 na podk³adach strunobetonowych
(na przyk³ad PS94/93) ca³kowita ich d³ugoœæ wyniesie ok.
65 km (przyjmuj¹c d³ugoœæ budowlan¹ toru dodatkowego
jako 900 m). Najbli¿sze plany modernizacyjne dotycz¹ ge-
neralnie trzech korytarzy E20 (odcinek wschodni), E30 (od-
cinek od Opola do zachodniej granicy Polski), E65 (odcinek
Warszawa – Gdañsk), a wiêc szacunkowa iloœæ szyn nowych
przeznaczonych do budowy torów g³ównych dodatkowych
(i bocznych) mo¿e osi¹gn¹æ d³ugoœæ 200 km.

Tymczasem, na podstawie ogólnych szacunków, na od-
cinku Warszawa – Gdañsk (E65) sumaryczna d³ugoœæ szla-
ków i torów g³ównych w obrêbie stacji, na których szyny
w trakcie prac modernizacyjnych powinny zostaæ wymienio-
ne, wynosi 200–250 km. Porównanie mo¿na pozostawiæ bez
komentarza.

Nawet teoretycznie, zastosowanie w g³owicach stacyj-
nych rozjazdów o parametrach 760-1:14, umo¿liwiaj¹cych
wjazd na tory g³ówne dodatkowe (przede wszystkim poci¹-
gów towarowych z prêdkoœci¹ 80 km/h) – z uwagi na znacz-
nie mniejsze parametry kinematyczne i oddzia³ywania dyna-
miczne w porównaniu z prêdkoœciami rzêdu 120–160 km/h
– powinno wymuszaæ stosowanie w tych torach nawierzchni
typu œredniego S49, a w torach bocznych – najni¿szej kla-
sy nawierzchni, pochodz¹cej na przyk³ad z rozbiórek. Niezro-
zumia³ym wydaje siê wiêc niestosowanie w torach dodat-
kowych nawierzchni starej u¿ytecznej typu S60 lub S49 na
podk³adach typu INBK7 lub INBK3 pochodz¹cej z torów pod-
legaj¹cych przebudowie, zwa¿ywszy na fakt, ¿e wed³ug za-
sad ksiêgowania i rozliczania kosztów w PKP S.A. wartoœæ
tych materia³ów stanowi 50% wartoœci nowych. Oczywiœcie
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materia³y stare u¿yteczne przed ponownym wbudowaniem
powinny zostaæ poddane podstawowym dzia³aniom regene-
racyjnym i segregacji (usuniêcie wadliwych zgrzein i spoin,
a w przypadku podk³adów – konserwacja i uzupe³nieniu ele-
mentów przytwierdzenia). Na tym tle uznanie musi budziæ
fakt, ¿e na CMK (projektowanej dla prêdkoœci 250 km/h!)
i oddanej do u¿ytku w latach 1974–1977 praktycznie wszyst-
kie tory g³ówne dodatkowe wyposa¿ono standardowo w na-
wierzchniê typu S49/INBK3. Wspó³czesne przyk³ady z mo-
dernizacji korytarzy miêdzynarodowych w Czechach wskazuj¹
na to, ¿e z powodzeniem mo¿na wykorzystywaæ star¹ na-
wierzchniê we wszystkich torach dodatkowych, a w przy-
padku torów bocznych wrêcz pozostawiaæ j¹ bez zmian.

Przy modernizacji linii likwidowana jest znaczna liczba
stacji. Powoduje to istotne zwiêkszenie odleg³oœci miêdzy
stacjami. Na linii E20 odleg³oœci te siêgaj¹ nawet 20 km
(szlak Konin – Cienin). Z kolei na modernizowanym odcinku
Legnica – Opole linii E30 maksymalna odleg³oœæ zwiêkszy
siê do 16,4 km. Jest spraw¹ oczywist¹, ¿e liczne stacje na
linii utraci³y w minionych latach znaczenie jako punkty ³adun-
kowe w ruchu towarowym. Niemniej jednak likwidacja sta-
cji spowodowa³a, ¿e znacznie trudniejsze jest prowadzenie
ruchu przy znacznie wiêkszym ni¿ przed modernizacj¹ zró¿-
nicowaniu prêdkoœci poci¹gów pasa¿erskich i towarowych.
Dotyczy to szczególnie sytuacji podczas zamkniêæ torów.
Z tych powodów niew¹tpliwie powinny byæ zachowane
wszystkie stacje w strefie podmiejskiej, w pobli¿u du¿ych
wêz³ów kolejowych. Tymczasem likwidacja stacji Dêbe Wiel-
kie na wschodnim odcinku linii E20 spowodowa³a, ¿e szlak
Sulejówek Mi³osna – Stojad³a ma prawie 18 km.

Na modernizowanych odcinkach linii stosowana jest
powszechnie dwukierunkowa czterostawna samoczynna blo-
kada liniowa. Umo¿liwia ona zwiêkszenie przepustowoœci
odcinków. Niemniej jednak mo¿na dyskutowaæ czy blokada
taka jest niezbêdna na ca³ej d³ugoœci linii. Wydaje siê, ¿e
wystarczy³aby ona tylko na odcinkach przywêz³owych,
zw³aszcza tych obci¹¿onych ruchem podmiejskim. Eksploata-
cja linii E20 po modernizacji prowadzona jest tak, jakby sa-
moczynnej blokady liniowej nie by³o. Czas postoju poci¹gów
osobowych w celu ich wyprzedzania przez poci¹gi kwalifi-
kowane wynosi a¿ 10–16 min. W niewielkim stopniu wy-
korzystuje siê mo¿liwoœæ dwukierunkowego prowadzenia ru-
chu poci¹gów po obu torach.

Prêdkoœæ 160 km/h na zmodernizowanych odcinkach
linii E20 nie mo¿e byæ osi¹gana przez poci¹gi ekspresowe
zestawione z tradycyjnych wagonów (111A, 112A). Droga
hamowania miêdzy tarcz¹ przejazdow¹ a przejazdem nie jest
dla takich poci¹gów wystarczaj¹ca. Dowodzi to, ¿e przyjêta
koncepcja tarcz przejazdowych powoduje istotne ogranicze-
nie mo¿liwoœci wykorzystania walorów linii po modernizacji.

Šród³a finansowania
PPPPPo¿yczki zagraniczneo¿yczki zagraniczneo¿yczki zagraniczneo¿yczki zagraniczneo¿yczki zagraniczne
Pierwsze projekty modernizacyjne, przede wszystkim doty-
cz¹ce linii E20, sfinansowano w du¿ej czêœci z kredytów
zagranicznych. Kredyty te pochodzi³y z Europejskiego Banku

Inwestycyjnego (EBI) oraz z Europejskiego Banku Odbudo-
wy i Rozwoju (EBOR).

FFFFFundusz Phareundusz Phareundusz Phareundusz Phareundusz Phare
Phare to najwiêkszy program pomocy finansowej Unii Euro-
pejskiej dla pañstw Europy Œrodkowej i Wschodniej. Bene-
ficjentami tego programu jest obecnie 10 pañstw kandydu-
j¹cych do Unii Europejskiej. Zasadniczym celem jest pomoc
w przygotowaniu siê do cz³onkostwa w Unii

W latach 1994–2002 realizowano dziesiêæ projektów
kolejowych czêœciowo finansowanych z funduszu Phare na
ogóln¹ wartoœæ 130,947 mln euro. Osiem z tych projektów
zakoñczono. G³ównym projektem by³a modernizacja linii E20
na odcinkach Warszawa – Kunowice oraz Warszawa –
Miñsk Mazowiecki. Poza tym fundusz Phare wspó³finanso-
wa³ modernizacjê kolejowych przejœæ granicznych Zebrzydo-
wice – Petrovice, Zwardoñ – Skalite, Przemyœl – Moœciska,
Szczecin Gumieñce – Tantow/Grambow, Rzepin – Frankfurt,
Terespol – Brzeœæ (pierwszy etap). Realizowany jest projekt
modernizacji przejœcia Miêdzylesie – Lichkov. Z funduszu
Phare dofinansowywana jest modernizacja linii E30 w ra-
mach projektu obejmuj¹cego odcinek Legnica – Wroc³aw –
Opole.

Œrodki ISPŒrodki ISPŒrodki ISPŒrodki ISPŒrodki ISPAAAAA
Program ISPA jest wzorowany na Funduszu Spójnoœci istnie-
j¹cym w ramach Unii Europejskiej, którego celem jest po-
moc mniej rozwiniêtym krajom cz³onkowskim w likwidacji
opóŸnieñ w dwóch dziedzinach: ochronie œrodowiska oraz
transporcie. W analogiczny sposób program ISPA finansuje
inwestycje, aby pomóc krajom kandyduj¹cym dostosowaæ
siê do wspólnotowych standardów w tych dwóch dziedzi-
nach. Oko³o 50% œrodków powinno byæ przeznaczone na
ochronê œrodowiska i ok. 50% na infrastrukturê transpor-
tow¹. Bud¿et dla Polski okreœlono wed³ug zasad analogicz-
nych do stosowanych w Funduszu Spójnoœci, poprzez wska-
zanie przedzia³u, w którym powinno siê mieœciæ finansowanie
uzyskiwane corocznie przez nasz kraj. Jest to 30%–37%, co
oznacza kwotê od 312 do oko³o 385 mln euro rocznie.

Koordynacj¹ prac programu ISPA w zakresie rozwoju
transportu i komunikacji zajmuje siê minister infrastruktury.
Charakter i zasady programu ISPA wymagaj¹, aby progra-
mowanie zadañ do ISPA w zakresie transportu i komunika-
cji odbywa³o siê na szczeblu centralnym. Bior¹c pod uwa-
gê zasady ISPA i zidentyfikowan¹ sieæ TINA, zosta³y
wyselekcjonowane projekty bêd¹ce propozycjami Polski do
ISPA na lata 2000-2006. Zgodnie z wymaganiami Komisji Eu-
ropejskiej stworzono dokument Narodowa Strategia Trans-
portu dla Funduszu ISPA, zawieraj¹cy opis przewidywanych
dzia³añ na lata 2000–2006 oraz listê potencjalnych projek-
tów do funduszu ISPA.

Minimalna wielkoœæ projektów finansowanych w ramach
programu ISPA to 5 mln euro, przy czym, zgodnie ze stan-
dardow¹ zasad¹ przyjmowan¹ w tego typu programach,
finansowanie z programu mo¿e wynosiæ do 75% wydatków
publicznych. Przedsiêwziêciami uprawnionymi do uzyskania
finansowania s¹ projekty, fazy projektów, które s¹ niezale¿-
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ne finansowo i technicznie grupy projektów lub plany pro-
jektów, a tak¿e wstêpne studia wykonalnoœci oraz studia
techniczne, niezbêdne do zrealizowania projektu. Wa¿nym
za³o¿eniem programu ISPA jest wspó³praca przy jego reali-
zacji z miêdzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi
jak Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudo-
wy i Rozwoju, Bank Œwiatowy.

Realizacja przedsiêwziêæ wspó³finansowanych ze œrod-
ków ISPA rozpoczê³a siê w 2002 r. Zakres tego finansowa-
nia jest nieporównywalnie wiêkszy ni¿ w przypadku œrodków
z funduszu Phare. Kwota dofinansowania modernizacji jed-
nego tylko odcinka Miñsk Mazowiecki – Siedlce wyniesie
93,4 mln euro. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e œrodki ISPA, a nastêp-
nie z œrodki z Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej bêd¹
w nastêpnych latach g³ównym Ÿród³em finansowania inwe-
stycji infrastrukturalnych na kolejach polskich.

Ministerstwo Infrastruktury zak³ada, ¿e w latach 2002–
2007 na inwestycje realizowane w ramach programów ISPA
wydanych zostanie oko³o 2800 mln z³ (735 mln euro), z cze-
go ISPA pokryje 70%, pozosta³¹ czêœæ – bud¿et pañstwa.

Z kolei przedsiêwziêcia modernizacyjne przewidziane do
realizacji z funduszy strukturalnych (po 2003 r.) wymagaj¹
wyasygnowania kwoty oko³o 6410 mln z³. Udzia³ bud¿etu
Pañstwa ma wynieœæ 1920 mln z³.

Zestawienie wa¿niejszych projektów realizowanych obec-
nie przedstawiono w tablicy 1.

Sposób realizacji inwestycji
Za kryteria racjonalnego prowadzenia inwestycji kolejowych
mo¿na przyj¹æ:

minimalizacjê negatywnego wp³ywu robót modernizacyj-
nych na sprawnoœæ prowadzenia ruchu poci¹gów;
rozpoczynanie inwestycji od odcinków, na których efekty
mog¹ byæ najwiêksze;
powi¹zanie faz modernizacji z okresami obowi¹zywania
rozk³adu jazdy;

mo¿liwie szybkie uzyskiwanie (choæby czêœciowych) efek-
tów modernizacji ju¿ w trakcie realizacji projektu.

Roboty na liniach oraz stacjach kolejowych zawsze s¹
czynnikiem zak³ócaj¹cym ruch kolejowy. Niemniej jednak jest
mo¿liwe ograniczenie ich wp³ywu poprzez koncentrowanie
ró¿nego rodzaju robót na okreœlonych odcinkach w celu efek-
tywnego wykorzystania zamkniêæ torów. Taka koncentracja
robót ma dodatkow¹ zaletê, polegaj¹c¹ na tym, ¿e po ich
zakoñczeniu istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia prêdkoœci na
zmodernizowanym odcinku, gdy¿ wszystkie elementy infra-
struktury decyduj¹ce o prêdkoœci poci¹gów s¹ ju¿ dostoso-
wane do zak³adanych warunków eksploatacyjnych.

Jako przyk³ad du¿ej efektywnoœci uzyskanej dziêki kon-
centracji robót mo¿na wskazaæ przeprowadzony gruntowny
remont na linii Frankfurt – Kassel w Niemczech, na której
w ci¹gu obowi¹zywania jednego rozk³adu jazdy uda³o siê
zrealizowaæ odnowê torów na d³ugoœci 106 km [3].

Przedstawione przes³anki techniczne maj¹ tak¿e swoje
uzasadnienie ekonomiczne. Generaln¹ zasad¹ powinno byæ
ponoszenie nak³adów inwestycyjnych nie wczeœniej ni¿ jest
to konieczne oraz podejmowanie eksploatacji przy nowych
wartoœciach parametrów (prêdkoœæ, nacisk, przepustowoœæ,
skrajnia), a przez to „zarabianie na projekcie” tak szybko, jak
jest to mo¿liwe. Wynika to z okreœlonej wartoœci stopy dys-
kontowej przyjmowanej do obliczenia zaktualizowanej war-
toœci netto projektu – NPV [5].

Praktyka z kilku lat modernizacji linii PKP wskazuje, ¿e
podane zasady nie zawsze by³y przestrzegane. Czêsto roboty
rozpoczyna siê od miejsc, w których ich przeprowadzenie
jest stosunkowo naj³atwiejsze, choæ wcale niekonieczne,
pomija siê zaœ lokalizacje trudniejsze, jak g³owice rozjazdo-
we czy perony. Widoczne jest to na linii Wroc³aw – Poznañ,
na której wykonanie wymian na kilku szlakach i zwiêkszenie
prêdkoœci do 140 km/h wcale nie przynios³o skrócenia cza-
su przejazdu, gdy¿ w miejscach, w których wystêpowa³y rze-
czywiste problemy prêdkoœæ ulega³a i ulega stopniowemu
zmniejszeniu.

Równie¿ bardzo czêste jest rozci¹gniêcie robót w cza-
sie. Na stosunkowo krótkim odcinku Warszawa – Miñsk
Mazowiecki (37 km) prace modernizacyjne trwa³y kilka lat,
wywo³uj¹c du¿e trudnoœci w codziennych dojazdach miesz-
kañców do Warszawy.

Bardzo czêsto do zak³ócenia ruchu poci¹gów przyczynia³o
siê likwidowanie w pierwszej kolejnoœci stacji (i ich przebu-
dowa na przystanki osobowe), a nastêpnie przebudowywa-
nie stacji s¹siednich. Zwiêksza³y siê przez to d³ugoœci szla-
ków wy³¹czanych z ruchu na czas przebudowy g³owic
stacyjnych. Sta³o siê tak w przypadku stacji Paczkowo, któ-
rej likwidacja nast¹pi³a przed rozpoczêciem przebudowy sta-
cji Kostrzyn Wielkopolski.

Bardzo dyskusyjne by³o podejmowanie modernizacji stacji
oraz szlaków, na których nie przewidywano zwiêkszenia
prêdkoœci poci¹gów. Dotyczy to na przyk³ad szlaku Warsza-
wa Wschodnia – Warszawa Rembertów (prêdkoœæ 60 km/h)
oraz samej stacji Warszawa Rembertów, na której (mimo
sprzyjaj¹cych warunków terenowych) rozdzia³ ruchu na liniê
Warszawa – Terespol i Warszawa – KuŸnica Bia³ostocka, czy

Tablica 1
Zestawienie wa¿niejszych projektów modernizacyjnych na kZestawienie wa¿niejszych projektów modernizacyjnych na kZestawienie wa¿niejszych projektów modernizacyjnych na kZestawienie wa¿niejszych projektów modernizacyjnych na kZestawienie wa¿niejszych projektów modernizacyjnych na kolejacholejacholejacholejacholejach
polskichpolskichpolskichpolskichpolskich

OdcinekOdcinekOdcinekOdcinekOdcinek D³ugoœæD³ugoœæD³ugoœæD³ugoœæD³ugoœæ D³ugoœæD³ugoœæD³ugoœæD³ugoœæD³ugoœæ KKKKKosztosztosztosztoszt ISPISPISPISPISPAAAAA TTTTTerminerminerminerminermin
torówtorówtorówtorówtorów

[km][km][km][km][km] [km][km][km][km][km] [mln euro][mln euro][mln euro][mln euro][mln euro]

Legnica – Wroc³aw – Opole 143 281 355,5
E20 ca³oœæ 510 751 — 1993–2000
Warszawa – Kunowice, 473
Warszawa – Miñsk Maz. 37
Rzepin – granica Pañstwa 23,6 18,9 Kontrakt

18.07.2002 r.
Miñsk Mazowiecki – Siedlce 52 124,6 93,4 Kontrakt

21.12.2001 r.
Legnica – Wêgliniec 71 123,8 92,8 Podpisane

memorandum
Wêze³ Poznañ — 67,4 50,6 Podpisane

memorandum
„W¹skie gard³a” — 111,0 83,3 Podpisane

memorandum
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oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobie¿nego zre-
alizowano przy zastosowaniu po³¹czeñ rozjazdowych umo¿-
liwiaj¹cych jazdê z prêdkoœci¹ zaledwie 40 km/h.

Prêdkoœæ 160 km/h na linii E20 zaczêto wprowadzaæ
dopiero w 1999 r. (i to tylko na stosunkowo krótkim odcin-
ku), a wiêc ponad piêæ lat po rozpoczêciu inwestycji.

Sposoby oceny efektywnoœci inwestycji
Efektami inwestycji polegaj¹cych na modernizacji linii kole-
jowych powinny byæ:

zwiêkszenie prêdkoœci poci¹gów, a w przypadku linii
w z³ym stanie technicznym – przywrócenie w³aœciwych
parametrów techniczno-eksploatacyjnych;
skrócenie czasu przejazdu, odnosz¹ce siê do wszystkich
poci¹gów (kwalifikowanych, miêdzyregionalnych, regional-
nych i towarowych);
zwiêkszenie przepustowoœci linii, poprawa p³ynnoœci ruchu
na wêz³ach;
poprawa spokojnoœci jazdy.

Samo zwiêkszenie prêdkoœci nie wydaje siê w³aœciw¹
miar¹ efektywnoœci inwestycji. Jest ni¹ natomiast niew¹t-
pliwie skrócenie czasu przejazdu. Najprostszy sposób jego
oceny polega na wyznaczeniu kosztu jednostkowego skró-
cenia czasu jazdy, to jest:

kisi = —
∆ti

gdzie:
∆ti = tpi – tmi – skrócenie czasu jazdy na odcinku i [min],
ki – koszt modernizacji odcinka i (lub warian-

tu zakresu robót).

Parametr ten mo¿e byæ stosowany do oceny efektyw-
noœci inwestycji dotycz¹cych linii kolejowych obci¹¿onych
tak¹ sam¹ (lub porównywaln¹) liczb¹ poci¹gów. Mo¿liwe
jest powi¹zanie skrócenia czasu jazdy z zakresem rzeczowym
robót. Dotyczy to typowych robót o zbli¿onych kosztach
jednostkowych. W szczególnoœci mo¿na okreœliæ na ile
kilometrów wymiany toru przypada 1 min skrócenia czasu
podró¿y [5].

Profesor Henryk Ba³uch proponuje, by skrócenie czasu
jazdy potraktowaæ jako podstawê analizy preferencji odcin-
ków wybieranych do modernizacji [1]. Analiza preferencji
opiera siê na metodyce obliczeñ wartoœci straty jednej mi-
nuty podró¿y. Uwzglêdnia siê przy tym liczbê pasa¿erów
z podzia³em na podró¿uj¹cych s³u¿bowo (ps) oraz podró¿u-
j¹cych prywatnie (pp). Skrócenie czasu jazdy ma wiêksze
znaczenie dla osób podró¿uj¹cych s³u¿bowo. Z tego powo-
du wprowadza siê wspó³czynniki wartoœci strat czasu jazdy
a oraz b. Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce warianty tych wspó³czyn-
ników:

0,75 : 0,50
1,00 : 0,75
1,00 : 0,50
Roczna oszczêdnoœæ czasu na odcinku i wynosi:

z · ∆tiei = ———— (a · psi + b · ppi)2000 · 60

gdzie:
z – œrednia roczna p³aca.

Na podstawie oszczêdnoœci ei oraz kosztów moderniza-
cji ki mo¿na wyznaczyæ wspó³czynniki preferencji pi:

eipi = —
k

Odwrotnoœæ tak zdefiniowanego wspó³czynnika preferen-
cji okreœla po ilu latach koszty modernizacji zostan¹ pokryte
korzyœciami wynikaj¹cymi ze skrócenia czasu przejazdu.

Przedstawione sposoby oceny skrócenia czasów jazdy
nie uwzglêdniaj¹ zró¿nicowania prêdkoœci poci¹gów, a w kon-
sekwencji – zró¿nicowania skróceñ w zale¿noœci od rodzaju
poci¹gu.

Modernizacji linii towarzyszy zazwyczaj zwiêkszenie jej
przepustowoœci. Wynika ono z dwóch czynników:

skrócenia czasu nastêpstwa wskutek zwiêkszenia prêdko-
œci (a w konsekwencji skrócenia czasu zajêtoœci szlaku lub
odstêpu);
zabudowy samoczynnej blokady liniowej.

Ten wp³yw modernizacji na przepustowoœæ mo¿e byæ
opisany za pomoc¹ klasycznych metod wyznaczania przepu-
stowoœci [8]. Mo¿liwe jest te¿ zastosowanie technik symu-
lacyjnych. Istotnym elementem rzutuj¹cym na prawid³owoœæ
uzyskiwanych wyników jest w³aœciwe oszacowanie struktu-
ry ruchu po modernizacji.

Poprawa komfortu jazdy jest mo¿liwa do okreœlenia, ale
wymaga to przeprowadzenia jazd pomiarowych specjalnie
oprzyrz¹dowanym wagonem wyposa¿onym w czujniki do
pomiaru przyspieszeñ. Jazdy takie musz¹ byæ wykonane
przez rozpoczêciem modernizacji i po jej zakoñczeniu. Na
podstawie analizy czêstotliwoœciowej pomierzonych przyspie-
szeñ mo¿na wyznaczyæ wskaŸnik syntetyczny komfortu jaz-
dy. Przez wiele lat stosowano wskaŸnik wz (wed³ug Sper-
linga). Obecnie postaæ wskaŸnika zosta³a zmieniona.

Zamiast pomiaru przyspieszeñ mo¿na zaproponowaæ
ocenê jakoœci za pomoc¹ wskaŸnika syntetycznego J, cha-
rakteryzuj¹cego stan toru.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e obiektywna ocena efektywnoœci
inwestycji musi opieraæ siê na realnych danych. Czêsto
powielanym b³êdem, wystêpuj¹cym w ró¿nego rodzaju stu-
diach wykonalnoœci dla inwestycji kolejowych, jest przesza-
cowywanie korzyœci z modernizacji. Na przyk³ad dla moder-
nizacji linii E20 zak³adano w 1994 r., ¿e czas przejazdu
z Warszawy do Berlina skróci siê z 370 min do 285 min.
Tymczasem w 2002 r., po zakoñczeniu wiêkszoœci prac na
terenie Polski (z wyj¹tkiem wêz³a poznañskiego i odcinka
granicznego) czas ten wynosi 349 minut. Mo¿na zak³adaæ,
¿e po zakoñczeniu wszystkich robót na niemieckiej czêœci
trasy, skróceniu postoju w Rzepinie (przy wprowadzeniu lo-
komotyw dwusystemowych) czas jazdy w relacji Warszawa
– Berlin wyniesie w najlepszym przypadku oko³o 305 min,
a wiêc oko³o 20 min wiêcej ni¿ przyjmowano w studiach wy-
konalnoœci dla tego projektu.

Przeszacowania takie, jak wy¿ej przedstawione, mog¹
wynikaæ z zestawiania ze sob¹ czasu przed modernizacj¹
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projektu – modernizacji zachodniego odcinka linii E20 okre-
œlono (w 1994 r.) na 487 mln euro. Odpowiada³o to kwo-
cie oko³o 1 mln euro na kilometr dwutorowej linii. Trzeba
tu jednak dodaæ, ¿e modernizacja nie obejmowa³a wymiany
nawierzchni na czêœci szlaków, na których roboty torowe zo-
sta³y wykonane w latach wczeœniejszych, przed rozpoczê-
ciem projektu E20.

Koszty jednostkowe realizowanych obecnie projektów,
to jest Miñsk Mazowiecki – Siedlce na linii E20 oraz Opole
– Wroc³aw – Legnica na linii E30, s¹ znacznie wiêksze i wy-
nosz¹ oko³o 2,4 mln euro/km. Nieco mniejsze s¹ koszty jed-
nostkowe dla odcinka Legnica – Mi³kowice – Wêgliniec.
Wynosz¹ one oko³o 1,7 mln euro/km.

Koszt jednostkowego skrócenia czasu jazdy s jest dla
analizowanych projektów bardzo wysoki. Szczególnie doty-
czy to odcinka Miñsk Mazowiecki – Siedlce. Skrócenie czasu
jazdy na tym odcinku (d³ugoœci 52 km) mo¿na szacowaæ na
9 min (to jest z 33 min w rozk³adzie jazdy na 2002 r. na
24 min). Jedna minuta skrócenia kosztuje w tym przypadku
13,84 mln euro.

Zdecydowanie mniejszy wydaje siê koszt skrócenia czasu
jazdy na odcinku Legnica – Wêgliniec. W porównaniu z roz-
k³adem jazdy 2002, czas ten powinien skróciæ siê z 65 min
do 38 min, a koszt jednostkowy tego skrócenia wynosi
4,59 mln euro na minutê. Wynik ten trudno jednak uznaæ
za wiarygodny, gdy¿ obecny czas jazdy uwzglêdnia du¿¹ re-
zerwê wynikaj¹c¹ z prowadzenia robót torowych, i to a¿ na
dwóch szlakach. Jeszcze w 1993 r. poci¹g pospieszny po-
konywa³ odcinek Legnica – Wêgliniec w 45 min.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e w przedstawionych przyk³a-
dach, koszt jednostkowy skrócenia czasu jazdy nie mo¿e byæ
jedynym parametrem oceny efektywnoœci projektu. Podane
wielkoœci skrócenia dotycz¹ tylko miêdzynarodowych i kra-
jowych poci¹gów pospiesznych, których liczba jest stosun-
kowo niewielka. Na przyk³ad na odcinku Legnica – Wêgli-
niec kursuj¹ tylko 4 pary poci¹gów pospiesznych. Nale¿y
równie¿ uwzglêdniæ fakt, ¿e w przypadku poci¹gów regio-
nalnych odpowiednie skrócenia czasu jazdy bêd¹ znacznie
mniejsze.

Roczn¹ oszczêdnoœæ e, wynikaj¹c¹ ze skrócenia czasu
jazdy na odcinku Miñsk Mazowiecki – Siedlce mo¿na sza-
cowaæ na 300 tys. euro. W obliczeniach przyjêto, ¿e œred-
nie zape³nienia poci¹gu pospiesznego krajowego oraz poci¹-
gu miêdzynarodowego wynosz¹ po 200 pasa¿erów, zaœ
udzia³ pasa¿erów podró¿uj¹cych s³u¿bowo wynosi odpowied-
nio 50% oraz 25%. Je¿eli ruch poci¹gów pozosta³by na
obecnym poziomie, to korzyœci wynikaj¹ce ze skrócenia cza-
su jazdy by³yby bardzo niewielkie w porównaniu z kosztem
inwestycji (124,6 mln euro). W efekcie wartoœæ wspó³czyn-
nika preferencji p wynios³aby tylko 0,0024. Oznacza to prak-
tycznie, ¿e gdyby rozpatrywaæ tylko skrócenie czasu jazdy,
nak³ady na modernizacjê zwróci³yby siê po 413 latach.

Nieco tylko lepszy wynik uzyskuje siê dla odcinka linii
E30 Legnica – Wêgliniec. Przy obecnym obci¹¿eniu, roczne
korzyœci wynikaj¹ce ze skrócenia czasu jazdy e wynios³yby
nieca³e 500 tys. euro. Odpowiednia wartoœæ wspó³czynnika

Roboty modernizacyjne na linii E30. Szlak Wroc³aw Leœnica – Miê-
kinia (czerwiec 2002 r.)

Budowa peronu na stacji Opalenica na linii E20 (maj 1995 r.)

Pociag InterCity „Fredro” doje¿d¿a do stacji Ko³o (30.03.2002 r.);
pomimo modernizacji linii E20 ³uk przy dojeŸdzie do stacji nie zo-
sta³ przebudowany i prêdkoœæ w tym miejscu jest ograniczona do
100 km/h

wed³ug rozk³adu (a wiêc uwzglêdniaj¹cego postoje oraz nie-
zbêdn¹ rezerwê techniczn¹) z czasem po modernizacji we-
d³ug przejazdu teoretycznego (bez rezerw).

Koszty i efektywnoœæ
realizowanych projektów modernizacyjnych PKP
Modernizacja odcinków linii magistralnych PKP jest du¿ym
przedsiêwziêciem inwestycyjnym. Koszt pierwszego du¿ego
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preferencji wynosi 0,0040, a to oznacza zwrot kosztów po-
niesionych na modernizacjê po oko³o 250 latach.

Porównanie z krajami Europy Œrodkowej
W celu oceny wysokoœci kosztów jednostkowych inwesty-
cji modernizacyjnych kolei polskich przeprowadzono porów-
nanie z kosztami podobnych inwestycji realizowanych w in-
nych krajach europejskich. Najbardziej zbli¿one warunki
ekonomiczne wystêpuj¹ w Czechach i na Wêgrzech. Koleje
czeskie (CD) prowadz¹ obecnie dwa du¿e projekty inwesty-
cyjne w tak zwanych korytarzach I i II. Prace w korytarzu I
Decin – Praga – Brno – Breclav s¹ bliskie ukoñczenia. Koszty
modernizacji s¹ doœæ zró¿nicowane i wynosz¹ œrednio oko-
³o 3 mln euro/km. Jeszcze wiêksze koszty jednostkowe do-
tycz¹ modernizacji korytarza II Breclav – Prerov – Ostrawa
– Petrovice. Dla niektórych odcinków przekraczaj¹ one 5 mln
euro/km. Tak wysoki poziom kosztów modernizacji odpowia-
da kosztom budowy nowej linii jednotorowej. Na przyk³ad
realizacja nowego po³¹czenia sieci kolei wêgierskich i s³o-
weñskich Zalalovo – Hodos – Murska Sobota, zrealizowana
w trudnych warunkach terenowych, kosztowa³a oko³o
4,5 mln euro/km po stronie s³oweñskiej i 5,1 mln euro/km
po stronie wêgierskiej [...].

Idea oszczêdnej modernizacji (low-cost)
Oceny diagnostyczne, przeprowadzane dla linii uk³adu pod-
stawowego, wskazuj¹ wyraŸnie na wystêpuj¹ce obecnie
du¿e zró¿nicowanie stanu technicznego tych linii. Przyczyna-
mi tego zró¿nicowania s¹ wiek nawierzchni, jakoœæ jej utrzy-
mania, prêdkoœæ rozk³adowa i obci¹¿enie (dobowe/roczne)
oraz b³êdy poczynione jeszcze na etapie projektowania czy
budowy. Wspomniane zró¿nicowanie stanu technicznego
oznacza, ¿e oprócz odcinków o wyraŸnie z³ym stanie na tej
samej linii wystêpuj¹ takie, na których mimo podobnych (lub
identycznych) warunków eksploatacji stan toru nie ulega
szybkiej degradacji. Coraz bardziej skomplikowana sytuacja
finansowa kolei z jednej strony, a z drugiej pilna potrzeba
dokonywania dzia³añ remontowo-inwestycyjnych powinna
sk³aniaæ do niezwykle precyzyjnego kierowania œrodków na
naprawy lub przedsiêwziêcia inwestycyjne.

W praktyce oznacza to, ¿e œrodki inwestycyjne powin-
ny byæ kierowane w te lokalizacje, gdzie klasyczne metody
naprawy i utrzymania (na przyk³ad podbijanie i regulacja, po-
jedyncza wymiana szyn i podk³adów) nie zapewniaj¹ istot-
nej poprawy stanu nawierzchni, a realn¹ zmianê jakoœciow¹
mo¿na uzyskaæ jedynie przez wymianê ca³ej konstrukcji toru.
Oprócz takich odcinków wystêpuj¹ jednak i takie, na któ-
rych nawierzchnia po przeprowadzeniu minimalnych dzia³añ
remontowych i utrzymaniowych mo¿e odzyskaæ pe³ne, a na-
wet zwiêkszone walory eksploatacyjne. Dotyczy to oczywi-
œcie wszystkich klas torów i kategorii linii.

Wychodz¹c z wymienionych przes³anek mo¿na sformu-
³owaæ ideê oszczêdnej modernizacji linii kolejowych. Podsta-
wowe zasady, na których opiera siê ta idea, to:
1) uwzglêdnianie stanu istniej¹cej infrastruktury,
2) kojarzenie napraw bie¿¹cych o rozszerzonym zakresie

z naprawami g³ównymi,

3) likwidacja wystêpuj¹cych punktowo tak zwanych s³abych
miejsc przez wykonanie kompleksowej naprawy lub mo-
dernizacji.
Oszczêdna modernizacja oznacza ograniczenie robót na

modernizowanej linii kolejowej do pewnego podstawowego
zakresu, przy którym korzyœci wynikaj¹ce z inwestycji i na-
praw s¹ mo¿liwie najwiêksze w stosunku do ponoszonych
kosztów. Taki sposób modernizacji wydaje siê mo¿liwy do
zastosowania do linii kolejowych o bardzo ró¿nym charak-
terze, poczynaj¹c od magistralnych linii miêdzynarodowych,
a koñcz¹c na liniach o znaczeniu regionalnym. Z moderniza-
cji tym systemem powinny byæ wy³¹czone jedynie linie, któ-
rych stan techniczny jest tak z³y, ¿e mo¿liwoœci wykorzysta-
nia istniej¹cej nawierzchni s¹ bardzo ograniczone. Z drugiej
strony wy³¹czenie powinno dotyczyæ linii modernizowanych
do du¿ych prêdkoœci jazdy (160 km/h lub wiêcej), przy któ-
rych wymagania dla infrastruktury nie mog³yby byæ spe³nio-
ne bez wymiany ca³ej konstrukcji toru i podtorza.

Rozwi¹zania przyjête przy modernizacji stacji Warszawa Rember-
tów budz¹ du¿e w¹tpliwoœci; na zdjêciu rozjazdy nr 54 i 56 w to-
rze nr 1 – „w¹skie gard³o”, przez które przeje¿d¿aj¹ wszystkie po-
ci¹gi dalekobie¿ne i podmiejskie na liniê terespolsk¹ i bia³ostock¹,
przy czym okolo 80% jazd odbywa siê po kierunku zwrotnym –
zastosowanie rozjazdów UIC60-300-1:9 ogranicza prêdkoœæ do
40 km/h

Miejsce zmiany prêdkoœci rozk³adowej z 60 na 120 km/h znajduje
siê za stacj¹ Warszawa Rembertów, mog³oby ono byæ przesuniête
o okolo 4 km w kierunku Warszawy Wschodniej, ponadto w kie-
runku Miñska Mazowieckiego prêdkoœæ ju¿ od kilku lat mog³aby
wynosiæ 140 km/h
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Typowy zakres robót wchodz¹cych w zakres oszczêdnej
modernizacji zaproponowaæ nastêpuj¹co:

na odcinkach o dobrym i przeciêtnym stanie konstrukcji
toru – kompleksowa naprawa bie¿¹ca obejmuj¹ca oczysz-
czanie podsypki (w przypadku stosowania oczyszczarki
OT400 oczyszczanie powinno byæ dwukrotne), ci¹g³e pod-
bicie, wyciêcie wadliwych spoin i zgrzein, szlifowanie szyn,
udro¿nienie odwodnienia;
na odcinkach o z³ym stanie konstrukcji nawierzchni – na-
prawa g³ówna (w zale¿noœci od warunków miejscowych
mo¿na za³o¿yæ wymianê szyn na nowe lub na szyny re-
profilowane);
na stacjach, przy dobrym lub przeciêtnym stanie torów
i rozjazdów – naprawa bie¿¹ca torów, zamiana po³¹czeñ
klasycznych na spawane;
na stacjach, przy z³ym stanie torów i rozjazdów – moder-
nizacja po³¹czona ze zmian¹ uk³adu geometrycznego po-
³¹czeñ torowych (wprowadzenie rozjazdów o wiêkszych
promieniach i mniejszych skosach, na przyk³ad UIC60-500-
-1:12)

Mo¿na zaproponowaæ zasadê, ¿e je¿eli zachodzi potrze-
ba wymiany nawierzchni (torów oraz rozjazdów), to nale¿y
stosowaæ standardy docelowe. Natomiast, gdy wymiana
nawierzchni nie jest konieczna (w okreœlonym minimalnym
czasie), mo¿liwe jest pozostawienie istniej¹cej konstrukcji
w torze a¿ do momentu, gdy ulegnie ona fizycznemu zu¿y-
ciu lub ujawnione zostan¹ symptomy trwa³ych odkszta³ceñ
i przyspieszonej degradacji (np. lawinowe zwiêkszenie licz-
by pêkniêæ szyn). Z uwagi na ró¿norodnoœæ uk³adów toro-
wych na liniach kolejowych oraz zró¿nicowane uwarunkowa-
nia ruchowe, zakres robót powinien byæ ka¿dorazowo
dopasowany do warunków miejscowych.

Przyk³ady oszczêdnej modernizacji stanowi¹ temat odrêb-
nego artyku³u.

Wnioski
Œrodki finansowe kierowane na inwestycje modernizacyjne
na liniach kolejowych Polski s¹ od lat bardzo ograniczone
i nieodpowiednie do potrzeb, pomimo to stanowi¹ du¿e ob-
ci¹¿enie finansowe dla pañstwa i grupy PKP S.A. Dlatego
tak du¿¹ rolê odgrywa mo¿liwie najlepsze ich wykorzysta-
nie. Nawet je¿eli weŸmie siê pod uwagê fakt, ¿e znaczna
czêœæ kosztów tych inwestycji jest pokrywana z funduszy po-
mocowych Unii Europejskiej, to jednak zawsze wystêpuje
udzia³ w³asny. W przypadku projektów finansowanych ze
œrodków ISPA udzia³ ten musi wynosiæ minimum 25%, a po-
krycie kosztów udzia³u w³asnego wydaje siê byæ istotn¹
barier¹ w pe³niejszym korzystaniu z tych œrodków.

Analiza realizowanych projektów modernizacyjnych wska-
zuje, ¿e ich koszt jest bardzo czêsto nieproporcjonalnie wy-
soki w stosunku do uzyskiwanych efektów, mierzonych
przede wszystkim skróceniem czasu jazdy. W przypadku
znacznej czêœci obecnie modernizowanych odcinków skró-
cenie czasu jazdy bêdzie dotyczy³o bardzo niewielkiej liczby
poci¹gów.

Przedstawione przyk³ady wskazuj¹, ¿e analiza ich prze-
widywanych efektów powinna mieæ decyduj¹ce znaczenie

przy podejmowaniu decyzji o modernizacji kolejnych odcin-
ków. Nawet gdyby ograniczyæ siê do sieci objêtej umowa-
mi miêdzynarodowymi, pole wyboru jest bardzo szero-
kie. Taka analiza pozwoli zakwalifikowaæ do modernizacji
w pierwszej kolejnoœci te odcinki, na których korzyœci (skró-
cenie czasu przejazdu, poprawa komfortu) odniesie mo¿liwie
najwiêksza liczba podró¿nych. Przeprowadzenie analiz jest
o tyle u³atwione, ¿e w wyniku prac naukowo-badawczych,
prowadzonych w Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnic-
twa, stworzone zosta³y podstawy diagnostyki przedmoder-
nizacyjnej [2]. Opracowana zosta³a równie¿ metoda oceny
zakresu robót i kryteriów ich odbioru. Pozwala ona nie tylko
precyzyjnie okreœliæ lokalizacjê i rodzaj robót o charakterze
ci¹g³ym, ale te¿ wspomaga ich odbiory, umo¿liwiaj¹c osi¹-
gniêcie dobrej jakoœci.

Zdaniem autorów, na uwagê zas³uguje koncepcja ogra-
niczonej, efektywnej kosztowo modernizacji, która przynaj-
mniej w trudnym okresie przejœciowym mo¿e pozwoliæ na
szybk¹ poprawê stanu infrastruktury kolejowej na znacznie
wiêkszej d³ugoœci linii, ni¿ przy obecnym systemie moderni-
zacji.
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