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1. Wstęp

Na polskich kolejach jest obecnie zatrudnionych oko-
ło 17,5 tys. maszynistów, z których niemalże 1/3 wkrótce 
odejdzie na emeryturę. Przewoźnicy muszą znaleźć dla 
nich następców, jednak zanikająca naturalna i komplekso-
wa ścieżka nauki zawodu, która od przyszłego maszynisty 
wcześniej wymagała pracy w warsztacie i jazdy w charak-
terze pomocnika, jest istotnym utrudnieniem w wyselek-
cjonowaniu właściwych kandydatów. Z tego powodu prze-
woźnicy zaczęli kształcić na maszynistów również osoby 
bez wykształcenia technicznego, co przy jednoczesnym 
wzroście prędkości pociągów i  natężenia ruchu, wyma-
ga wprowadzenia istotnych zmian w procesie szkolenio-
wym, zapewniających utrzymanie wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa. Między innymi z tego powodu, zgodnie 
z  [2], od dnia 1 stycznia 2018 r. każdy czynny zawodowo 
maszynista będzie zobowiązany trenować co najmniej 
3 godziny rocznie na symulatorze, ćwicząc przede wszyst-
kim zdolność do podejmowania szybkich i prawidłowych 
decyzji w sytuacjach nietypowych (niebezpiecznych).

Jak dotąd w najbardziej zaawansowany symulator, od-
wzorowujący lokomotywy serii EP09 i EU44, zaopatrzyła się 
spółka PKP Intercity S.A. Specjaliści z Instytutu Kolejnictwa 
odegrali istotną rolę w  kształtowaniu wymagań technicz-
nych dla tego nowoczesnego urządzenia na etapie ogła-
szania przetargu i w trakcie prac realizacyjnych, a następnie 
w  procesie oceny zgodności wybudowanego symulatora 
z warunkami stawianymi w SIWZ.

2. Nawiązanie współpracy IK z PKP Intercity S.A.

Decydując się na zamówienie symulatora, spółka PKP 
Intercity S.A. potrzebowała partnera, który mógłby pomóc 
w określeniu niezbędnych parametrów urządzenia. Należy 
podkreślić, że nie istniały wówczas żadne zapisy prawne, 
które stawiałyby symulatorom kolejowych pojazdów trak-
cyjnych konkretne wymagania techniczne. Od 1999 r. przez 
długi czas jedynym profesjonalnym symulatorem kolejo-
wym w Polsce był bardzo dobry, ale szybko starzejący się 
pod względem technologicznym symulator lokomotywy 
EP09 w centrum szkoleniowym przy ul. Minerskiej w War-
szawie (obecnie CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o.).

Zadanie, przed jakim stanęło PKP Intercity S.A., wymaga-
ło nowatorskiego podejścia i  znajomości rozwiązań zagra-
nicznych, aby przy niedostatku krajowych wytycznych i  do-
świadczeń w dziedzinie technik symulacyjnych w transporcie 
kolejowym dokonać właściwego wyboru. Z  tego powodu 
przewoźnik zdecydował się oprzeć na wiedzy i doświadczeniu 
Instytutu Kolejnictwa, którego udział jako jednostki naukowej 
umożliwił realizację projektu z  dofi nansowaniem unijnym. 
Umowę o współpracy przy zamówieniu, realizacji i odbiorach 
symulatora dla spółki PKP Intercity S.A.2 podpisano we wrze-
śniu 2013 r., realizacja zaś wszystkich zadań zakończyła się 
w marcu 2015 r. Z uwagi na wielobranżowy charakter zagad-
nienia prace prowadzono w Zakładzie Dróg Kolejowych i Prze-
wozów, w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Koordynacji Projek-
tów i Współpracy Międzynarodowej, Zakładem Pojazdów Szy-
nowych oraz Zakładem Sterowania Ruchem i Teleinformatyki.
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3. Udział IK w zamówieniu, budowie i odbio-

rach symulatora

We wstępnej fazie prac Instytut Kolejnictwa sformuło-
wał podstawowe defi nicje związane z  technikami symu-
lacyjnymi oraz przedstawił genezę stosowania symulato-
rów na kolejach polskich, nawiązując nawet do czasów 
przedwojennych (przed 1939 r. Biuro Badań Psychotech-
nicznych przy PKP dysponowało imitacją budki parowozu 
do badań psychotechnicznych maszynistów kolejowych 
(rys. 1). Opisano przykłady polskich i zagranicznych symu-
latorów z  uwzględnieniem podstawowego podziału na 
kabinowe, pulpitowe, kompaktowe oraz amatorskie (gry 
symulacyjne). Przedstawiono aktualne trendy na rynku sy-
mulatorów, korzystając z doświadczeń zdobytych w trak-
cie wizyt pracowników Instytutu Kolejnictwa w Hiszpanii, 
Niemczech i Polsce. Najważniejszym zagadnieniem dzia-
łań na tym etapie było określenie roli przyszłego symula-
tora lokomotyw w  kształtowaniu kadr PKP Intercity S.A. 
oraz sformułowanie podstawowych założeń technicznych 
i funkcjonalnych.

Rys. 1. Przedwojenna maszyna do badań psychotechnicznych PKP [1]

Po zakończeniu wstępnych prac, Instytut Kolejnic-
twa odegrał kluczową rolę w  opracowaniu specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przyszłe-
go sy mulatora, a  szczególnie w  opracowaniu załącznika 
technicznego do SIWZ, tj. „Wymagań dla symulatora po-
jazdów trakcyjnych spółki PKP Intercity S.A.”. W  tym za-
łączniku przedstawiono podstawowe pojęcia i  założenia 
dla urządzenia, zakres jego stosowania oraz parametry 
pomieszczenia, w którym powinno być ono zlokalizowa-
ne. Określono wyposażenie i wymagania funkcjonalne dla 
stanowiska szkoleniowego oraz stanowiska instruktora. 
Sformułowano wymagania techniczne dotyczące budo-
wy, utrzymania i  rozwoju symulatora. Opracowano rów-
nież zestaw parametrów wiodących, jakie oferenci (fi rmy 
budujące symulator) powinni zadeklarować i  uzgodnić 
z  PKP Intercity S.A. na etapie przygotowań do realizacji 
zamówienia.

Kolejnym etapem prac było porównanie części tech-
nicznych ofert złożonych przez fi rmy zainteresowane bu-
dową symulatora, a szczególnie proponowanego sposobu 
odwzorowania kabiny maszynisty, zastosowanego syste-
mu wizualizacji, systemu dźwiękowego, systemu łączności 
oraz systemu ruchowego. W zakresie współdziałania mode-
lu pojazdu trakcyjnego z otoczeniem określono metodykę 
odwzorowania linii kolejowych w  systemie wizualizacji, 
metodykę odwzorowania urządzeń srk oraz metodykę od-
wzorowania usterek taboru. Co ważne, w trakcie przygoto-
wano także wstępne założenia do oceny poszczególnych 
elementów na etapie odbiorów symulatora.

Instytut Kolejnictwa opracował szczegółową listę 
dźwięków, jakie powinny być odwzorowane w  symula-
torze. Przeprowadzono analizę odwzorowania dźwięków 
w systemie symulatora, sprawdzono synchronizację zaim-
plementowanych dźwięków z  systemem wizualizacji oraz 
prawidłowość odwzorowania urządzeń naśladujących ko-
lejowe środki łączności (radiotelefon cyfrowy, analogowy, 
łączność pokładowa).

Najważniejszą częścią prac Instytutu Kolejnictwa było 
przeprowadzenie procedury sprawdzenia symulatora na 
etapie odbiorów. Kompleksowo przebadano funkcjonal-
ność stanowiska symulatora i  efektywność działania jego 
modułów podczas sesji szkoleniowych. Sprawdzono sce-
nariusze szkoleniowe opracowane przez producenta oraz 
przetestowano oprogramowanie przeznaczone do tworze-
nia własnych scenariuszy. Wszelkie sprawdzenia odbywały 
się w ścisłej współpracy ze specjalistami z PKP Intercity S.A., 
z wykorzystaniem utworzonej zgodnie z SIWZ listy spraw-
dzającej oraz na podstawie sporządzonego wcześniej ma-
teriału referencyjnego (np. przeprowadzono szczegółowe 
porównanie wirtualnych tras z  rzeczywistymi trasami na-
granymi w  trakcie jazd zapoznawczych w  kabinach loko-
motyw planowych pociągów pasażerskich). Przeprowa-
dzone testy stały się podstawą do wydania przez Instytut 
Kolejnictwa opinii o zgodności wybudowanego symulato-
ra z wymaganiami określonymi w SIWZ.

4. Opis symulatora lokomotyw EP09 i EU44 

spółki PKP Intercity S.A.

Nowy symulator spółki PKP Intercity S.A., zbudowa-
ny przez polską firmę wspieraną w zakresie oprogramo-
wania przez niemiecką firmę, znajduje się w  specjalnie 
zaadaptowanych pomieszczeniach hali całopociągowej 
na terenie stacji techniczno-postojowej Warszawa Gro-
chów (przy ul. Chłopickiego w  Warszawie). Symulator 
(rozumiany jako zespół urządzeń) składa się z dwóch sta-
nowisk szkoleniowych, czyli dokładnie odwzorowanych 
kabin lokomotyw serii EP09 (jako typu starej generacji) 
i EU44 (jako typu nowej generacji, rysunek 2) oraz z wy-
dzielonego stanowiska instruktora. Na tym stanowisku 
odbywa się obsługa symulatora oraz zarządzanie prowa-
dzonymi ćwiczeniami.
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Rys. 2. Kabina lokomotywy EU44 na platformie ruchowej oraz odstawiona 
kabina lokomotywy EP09 [fot. P. Brona]

Instruktor dysponuje podglądem wideo wnętrza ka-
biny, podglądem trasy, podglądem stanu urządzeń na 
pulpicie maszynisty i  ma możliwość sterowania przebie-
giem ćwiczenia (zmiana pory roku, pory dnia, warunków 
atmosferycznych, nastawianie semaforów, rozjazdów, ge-
nerowanie ruchu innych pociągów, zadawanie zdarzeń 
nietypowych (przeszkód) oraz ingerencji w stan urządzeń 
pojazdu trakcyjnego – zadawanie usterek). Instruktor po-
zostaje w  łączności z  osobą szkoloną (odwzorowano ty-
powe urządzenia radiołączności analogowej i  cyfrowej 
na potrzeby szkoleń, a  także zapewniono łączność tech-
niczną), wcielając się w  rolę dyżurnego ruchu. System 
komputerowy zawiera także bazę danych szkoleń, osób 
szkolonych oraz instruktorów, co umożliwia zarządzanie 
procesem szkoleniowym.

W trakcie sesji symulacyjnych, wybrana kabina znajdu-
je się na platformie ruchowej o sześciu stopniach swobody 
na siłownikach elektrycznych, druga pozostaje nieaktyw-
na (wymiana kabin odbywa się za pomocą suwnicy). Takie 
rozwiązanie jest tymczasowe: PKP Intercity S.A. zakłada po-
zyskanie drugiej platformy ruchowej, co pozwoli nie tylko 
wyeliminować techniczną trudność związaną z  wymianą 
kabin, ale umożliwi jednoczesne prowadzenie szkoleń na 
dwóch stanowiskach szkoleniowych (przy czym należy 
wspomnieć, że takie rozwiązanie powinno być stosowane 
pod warunkiem odłączenia mechanizmów ruchu; jeżeli 
mechanizm ruchu pozostaje aktywny, ze względów bez-
pieczeństwa zaleca się, aby jeden instruktor obsługiwał tyl-
ko jednego szkolonego).

Oprócz stanowiska instruktora i  stanowisk szkolenio-
wych, w  hali znajduje się również stanowisko obserwa-
cyjne, na którym można oglądać jazdę osoby szkolonej 
na symulatorze. Także między stanowiskiem instruktora 
i stanowiskiem obserwacyjnym jest zapewniona łączność 
techniczna, dzięki czemu instruktor może na bieżąco ko-
mentować osobom obserwującym wybrane elementy 
prowadzonego ćwiczenia i błędy popełniane przez osobę 
szkoloną.

Istotnym elementem symulatora jest środowisko wirtu-
alne (rys. 3). Symulator lokomotyw EP09 i EU44 PKP, obec-
nie posiadany przez PKP Intercity S.A., jest w Polsce najno-
wocześniejszym urządzeniem (m.in. jako jedyny ma spraw-
nie działający mechanizm ruchu) i wyznacza pewne trendy 
oraz tego typu założenia, w których będzie podążał rynek 
polskich symulatorów kolejowych.

Rys. 3. Warszawa Centralna – odwzorowanie w symulatorze 
(wersja robocza)

Trasy kolejowe w symulatorze (tabl. 1) dobrano w taki 
sposób, aby zapewnić odwzorowanie zróżnicowanych wa-
runków ruchowych występujących na polskiej sieci kole-
jowej (fragment Centralnej Magistrali Kolejowej, odcinek 
Tczew – Lębork z  mieszanym ruchem kolejowym, przy-
graniczny fragment magistralnej linii E-20 ze zmianą sys-
temu sterowania ruchem kolejowym, systemu czuwania 
maszynisty oraz systemu zasilania, a także typowy odcinek 
z  ruchem pasażerskim aglomeracyjnym i  dalekobieżnym 
w obrębie węzła warszawskiego) oraz uwzględnić w symu-
latorze odcinki znajdujące się w  obrębie wszystkich czte-
rech zakładów terenowych spółki (Centralnym, Północnym, 
Południowym i Zachodnim).

5. Dalsze planowane działania IK w zakresie 

technik symulacyjnych

Udział specjalistów Instytutu Kolejnictwa w  projekcie 
budowy symulatora PKP Intercity S.A. był cennym źródłem 
doświadczeń i sprawił, że w  Instytucie tworzy się ośrodek 
wiedzy związanej z  wykorzystaniem technik symulacyj-
nych. Aktywny udział w całym procesie inwestycyjnym, od 
przygotowania przetargu aż do odbioru gotowego urzą-
dzenia, pozwolił zidentyfi kować problemy zarówno szcze-
gółowe, jak i  systemowe, na które należy zwracać uwagę 
w przyszłości. Interesującym doświadczeniem jest na przy-
kład automatyzacja tworzenia wirtualnej rzeczywistości na 
podstawie elektronicznych danych pozyskiwanych z zaso-
bów zarządców infrastruktury.
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Inną grupą ważnych zagadnień są proponowane zmia-
ny prawne, które umożliwiłyby w Polsce budowę systemu 
symulatorów korzystających z  centralnych baz danych 
scenerii i scenariuszy, co mogłoby znacznie obniżyć koszty 
spełnie nia wymagań szkoleniowych (szczególnie dotyczy 
to mniejszych przewoźników) oraz zagwarantować wyższą 
jakość i ujednolicony standard szkoleń i jazd egzaminacyj-
nych na symulatorach. Takie zagadnienia są podstawą do 
dalszych działań naukowo-badawczych w zakresie symula-
torów kolejowych, które Instytut Kolejnictwa już prowadzi 
(udział w  projekcie demonstratora symulatora realizowa-
nym we współpracy z  Narodowym Centrum Badań i  Roz-
woju) lub będzie realizował w niedalekiej przyszłości. Insty-
tut pozostaje przy tym dobrym wsparciem dla fi rm infor-
matycznych, które mają doświadczenie w zakresie budowy 
symulatorów, jednak często brakuje im typowo kolejowej 
wiedzy. Jedynie zaawansowana współpraca kolejarzy i pro-
ducentów symulatorów gwarantuje uzyskanie produktów 
oczekiwanej jakości.
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Tablica 1
Lista tras odwzorowanych w symulatorze PKP Intercity S.A.

Nr trasy Nr linii
Punkt 

początkowy
Km Punkt końcowy Km Długość Dedykowany zakład IC

1

004 Olszamowice 123,185 Psary 170,479 47,294

Zakład Centralny, Zakład 
Południowy

570 Psary  0,253 Starzyny  2,932  2,679

064 Starzyny  30,417 Kozłów  0,000 30,417

008 Kozłów 262,098 Kraków Gł. 319,810 57,712

2
9 Tczew 294,103 Gdańsk Gł. 327,741 33,638

Zakład Północny
202* Gdańsk Gł.  0,000 Lębork  79,745 79,745

3
3 Boczów 450,574 GP Kunowice 478,098 27,524

Zakład Zachodni
490 GP Kunowice  -3,770 Frankfurt nad 

Odrą  0,000  3,770

4
2** Warszawa 

Rembertów 12,907 Warszawa 
Centralna  0,346 12,561

Wszystkie zakłady
1** Warszawa 

Centralna  0,000 Grodzisk 
Mazowiecki  30,992 30,992

*) Z uwzględnieniem możliwości jazdy torami równoległej linii nr 250 Gdańsk Główny  Rumia (SKM Trójmiasto) od km 0,080 do km 
32,579.
**) Z  uwzględnieniem możliwości jazdy torami równoległych linii nr 448 Warszawa Zachodnia  Warszawa Rembertów („średnica 
podmiejska”) od km 12,500 do km – 2,395 oraz linii nr 447 Warszawa Zachodnia  Grodzisk Mazowiecki od km 3,082 do km 30,989.
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