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• Kilka słów o zarządzaniu:

o Czym jest zarządzanie: w ogólności zarządzanie należy uznać za naukę ekonomiczną.

o Definicja ogólna: praktyka rozumnego stosowanie środków do osiągnięcia wyznaczonego celu.

o Paradygmat: do lat 60-tych XX wieku zarządzanie utożsamiano ściśle z działaniem kierowniczym.

o Klasyczne funkcje zarz. Henriego Fayola: plan → organizacja → decyzja → motywacja → kontrola.

o Definicja prof. Tadeusza Pszczołowskiego: działanie polegające na dysponowaniu zasobami.

o Definicja prof. Bolesława Rafała Kuca: porządkowanie chaosu.

o Wspomaganie zarządzania: zastosowanie znajdują tutaj m. in. systemy wspomagania decyzji.

• System wspomagania decyzji:

o Geneza pojęcia: pierwszy raz pojęcia tego użył Michael Scott Morton w 1971 r. w swojej pracy doktorskiej.

o Definicja: system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie 

przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych.

o Składniki architektury: baza danych (wiedzy), model (decyzyjny, kryterialny), interfejs + użytkownik.

o Koszt: od kilku tysięcy do kilku milionów złotych w zależności rodzaju systemu, wielkości i liczby modułów.

1. Wspomaganie decyzji w zarządzaniu



• Etap I – opracowanie zestawu danych:

o Zad. 1: Zestaw danych, które mają być zbierane.

o Zad. 2: Sposób wykorzystania danych.

o Zad. 3: Dostęp do danych.

• Etap II – opracowanie zestawu wskaźników:

o Zad. 4: Wskaźniki.

o Zad. 5: Określenie wzajemnego stanu oddziaływania urządzeń.

o Zad. 6: Określenie kolejności pozyskiwania poszczególnych grup danych.

o Zad. 7: Określenie podstawowych wymagań dla przyszłego SWZI.

• Etap III – test zestawu wskaźników:

o Zad. 8: Testowanie.

o Zad. 9: Oszacowanie spodziewanych efektów ekonomicznych.

• Zakres opracowania:

o infrastruktura drogowa,

o infrastruktura automatyki i telekomunikacji kolejowej,

o infrastruktura energetyczna.

2. SWZI dla PKP PLK S.A. – układ pracy



• 19 276 km linii kolejowych (to jest 37 150 km torów), w tym:

o 27 856 km torów szlakowych i głównych zasadniczych,

o 9 294 km torów stacyjnych,

• 43 657 rozjazdów, w tym:

o 18 774 rozjazdy w torach szlakowych i głównych zasadniczych,

o 24 883 rozjazdy w torach stacyjnych,

• 16 464 przejazdy kolejowe

• 25 591 obiektów inżynieryjnych,

• 6 525 budynków,

• 11 544 budowle.

Wolumen danych opracowano w oparciu o Raport roczny PKP PLK S.A. z 2010 r.

3. Wolumen danych – infrastruktura drogowa



• Planowany SWZI powinien:

o opisywać infrastrukturę PKP PLK S.A. (w tym – nieczynną),

o zawierać dane: statystyczne, diagnostyczne, technologiczne, związane z bezpieczeństwem,

o uwzględniać wymagania i zawartość (co do treści i formy) Rejestru Infrastruktury (RINF),

o powstawać i działać w myśl zasady „od szczegółu do ogółu” (mechanizmy agregacji danych),

o opierać się na aktualnych i wiarygodnych danych (odpowiedzialność użytkownika systemu),

o z wymaganą dokładnością lokalizować dane i wskaźniki w przestrzeni (w celu umożliwienia wizualizacji),

o uniemożliwiać wprowadzenie danych w złym formacie lub nielogicznych (reguły logiczne),

o być elastyczny na okoliczność zmian podziału administracyjnego (państwowego, kolejowego),

o współpracować z systemami działającymi lub wdrażanymi w PKP PLK S.A., m. in.:

- POS: w zakresie opisu parametrów eksploatacyjnych sieci kolejowej,

- POSEOR: w zakresie opisu ograniczeń parametrów eksploatacyjnych sieci kolejowej,

- SILK: w zakresie wizualizacji graficznej danych i wskaźników,

- EWI: w zakresie schematów układów torowych punktów eksploatacyjnych,

o umożliwić ograniczenie ilości funkcjonującej w spółce PKP PLK S.A. dokumentacji papierowej.

4. Podstawowe założenia SWZI



5. Zakres danych – część drogowa (1)



6. Zakres danych – część drogowa (1)

Wiersze 1 i 2: część wspólna dla wszystkich branż



7. Zakres danych – część drogowa (2)



• Liczba porządkowa – uszeregowanie położenie danej w zbiorze.

• Etykieta – określenie nazwy danej (tzw. etykiety).

• Opis – rozwinięcie/uszczegółowienie informacji wynikającej z etykiety.

• Rodzaj – charakterystyka danej według podziału:

o data – dana w określonym formacie daty,

o liczba [j] – dana liczbowa, gdzie j to nazwa jednostki miary,

o lista (1) – dana wybierana z listy jednokrotnego wyboru,

o lista (w) – dana wybierana z listy wielokrotnego wyboru,

o tekst – dana tekstowa, wprowadzana dowolnie przez użytkownika,

o wybór – dana alternatywna TAK/NIE,

o X, Y, Z – współrzędne geograficzne.

• Rozwinięcie listy, przykład – rozwinięcie/uszczegółowienie informacji o rodzaju danej.

8. Opis danych – część drogowa (1)



• Edycja – informacja o jednostce odpowiedzialnej za edycję danej:

o Biuro Centrali PKP PLK S.A.,

o Zakład Linii Kolejowych (IZ),

o Sekcja Eksploatacji (ISE).

• Aktualizacja – częstość aktualizacji danych, najczęściej „na bieżąco”.

• Źródło – źródło pozyskania lub formuły obliczania danej.

• Obligatoryjność – stopień ważności danej według podziału:

o 1 – dane obligatoryjne, pozyskiwane dla wszystkich obiektów,

o 2 – dane obligatoryjne dla infrastruktury nowej oraz istniejącej w przypadku ograniczeń eksploatacyjnych lub 

zagrożeń takimi ograniczeniami, fakultatywne dla pozostałej istniejącej infrastruktury,

o 3 – dane fakultatywne, pozyskiwane w zależności od potrzeb i możliwości.

9. Opis danych – część drogowa (2)



10. Przykładowy zestaw danych – podsypka



Odcinek jednorodny toru – odcinek toru kolejowego, na długości którego szyny i podkłady są tego samego typu, 

a podsypka tej samej klasy, o zbliżonym czasie eksploatacji i przeniesionym obciążeniu. Na podstawie Warunków 

technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1) można przyjąć założenie, że przy określaniu 

odcinków jednorodnych pomija się wstawki szynowe i inne niejednorodności materiałowe, których łączna długość nie 

przekracza 30% długości odcinka, a pojedyncze nieciągłości w rodzaju materiałów nawierzchniowych nie występują

na długości większej niż 30 m. Zakłada się, że SWZI będzie identyfikował odcinki jednorodne automatycznie, na 

bazie wprowadzonej paszportyzacji oraz danych eksploatacyjnych (schemat poniżej).

11. Definicja odcinka jednorodnego toru



Zbiory odcinków jednorodnych torów – pozwalają opisywać stan techniczny infrastruktury liniowej w pożądanym 

przez użytkownika zakresie. Posiadając wartości wybranych wskaźników (np. stopnia degradacji) obliczone tylko dla 

odcinków jednorodnych toru, możemy – poprzez ich właściwą selekcję i agregację (np. średnia ważona po długości) 

– określać wartość tych wskaźników dla bardziej złożonych elementów infrastruktury, takich jak:

o tor kolejowy – zbiór o. j. t. składających się na dany tor kolejowy,

o linia kolejowa – zbiór o. j. t. składających się na tory przypisane do danej linii kolejowej,

o punkt eksploatacyjny – zbiór o. j. t. składających się na tory przypisane do danego punktu eksploatacyjnego,

o obszar administracji – zbiór o. j. t. składających się na tory znajdujące się na danym obszarze administracyjnym,

o sieć PKP PLK S.A. – zbiór wszystkich o. j. t. na sieci PKP PLK S.A.

12. Zbiory odcinków jednorodnych torów



PRZYKŁADOWA SIEĆ KOLEJOWA



WSKAŹNIK DLA TORU KOLEJOWEGO



WSKAŹNIK DLA STACJI KOLEJOWEJ



WSKAŹNIK DLA LINII KOLEJOWEJ



WSKAŹNIK DLA SEKCJI EKSPLOATACJI



WSKAŹNIK DLA OBSZARU SIECI



Zbiory elementów punktowych – pozwalają opisywać stan techniczny infrastruktury punktowej (np. rozjazdów, 

przejazdów kolejowych, peronów i ramp ładunkowych itd.) w pożądanym przez użytkownika zakresie. Określiwszy 

stan techniczny poszczególnych elementów punktowych ocenę można – poprzez ich właściwą selekcję i agregację

wyników – rozciągnąć na wybrany obszar, np.

o linia kolejowa – zbiór elementów punktowych przypisanych do danej linii kolejowej,

o punkt eksploatacyjny – zbiór elementów punktowych przypisanych do danego punktu eksploatacyjnego,

o obszar administracji – zbiór elementów punktowych znajdujące się na danym obszarze administracyjnym,

o sieć PKP PLK S.A. – zbiór wszystkich elementów punktowych na sieci PKP PLK S.A.

13. Zbiory elementów punktowych



Dostępność prędkości konstrukcyjnej (DVK)

14. Przykłady wskaźników (1)



Stopień degradacji podkładów (Gp)

15. Przykłady wskaźników (2)



Udział stanu technicznego przejazdów kolejowych (WSS)

16. Przykłady wskaźników (3)



• Kolejne kroki przy testowaniu wskaźników:

o Selekcja odcinków testowych – łącznie 150 km.

o Opracowanie przez IK zestawu tabel z danymi potrzebnymi do obliczenia wskaźników.

o Wypełnienie tabel przez pracowników PKP PLK S.A. (właściwe Zakłady Linii Kolejowych).

o Weryfikacja przez pracowników IK sposobu wypełnienia tabel i ewentualne korekty.

o Obliczenie wartości wskaźników na podstawie danych z odcinków testowych.

o Weryfikacja otrzymanych wyników i sformułowanie wniosków.

• Wnioski z procesu gromadzenia danych testowych:

o stosunkowo wolny obrót danymi (obieg informacji):

- wewnątrz Spółki: np. sprawozdawczość,

- na styku z innymi podmiotami: np. realizacja inwestycji,

o nieustalony format przechowywania danych:

- np. niejednolity sposób opisu podkładów drewnianych w różnych IZ,

o rozbieżności danych na różnych poziomach zarządzania,

o ograniczony dostęp do danych archiwalnych.

17. Metodologia testu wskaźników (1)



18. Metodologia testu wskaźników (2)



Dostępność prędkości konstrukcyjnej (DVK)

Stopień degradacji podkładów (Gp)

19. Wyniki testu (1)



20. Wyniki testu (2)

Udział stanu technicznego przejazdów kolejowych (WSS)

Dwa kluczowe wnioski z przeprowadzonego testu wskaźników:

o proponowane wskaźniki oceny stanu technicznego infrastruktury drogowej są wyliczalne,

o konieczne jest uściślenie kryteriów oceny dla tych elementów, dla których ma ona charakter opisowy.



21. Kryteria oceny rozjazdów (1)



22. Kryteria oceny rozjazdów (2)



Kryteria oceny złącz i połączeń

Kryteria oceny przejazdów kolejowych

23. Kryteria oceny złącz, połączeń, przejazdów



24. Kryteria oceny budynków i budowli



• Poprawa jakości zarządzania infrastrukturą.

• Poprawa obiektywności oceny stanu urządzeń.

• Wzrost jakości prognozowania zmian stanu infrastruktury w czasie.

• Przyspieszenie obiegu informacji:

o realizacja inwestycji,

o sprawozdawczość,

o sprzedaż dostępu do infrastruktury,

o spotkania, konferencje, konsultacje.

• Inwentaryzacja infrastruktury.

• Wzrost jakości posiadanych informacji.

• Zmniejszenie ilości informacji w formie papierowej.

25. Korzyści z wdrożenia SWZI



• Testowanie proponowanych wskaźników potwierdziło ich przydatność w procesie oceny stanu technicznego 

poszczególnych urządzeń oraz elementów infrastruktury kolejowej.

• Warunkiem uzyskiwania prawidłowych wartości wskaźników jest kompletność oraz odpowiednia szczegółowość

zgromadzonych danych.

• Kluczowym elementem wdrożenia SWZI w PKP PLK S.A. powinno być gruntowne szkolenie jego użytkowników 

zarówno w zakresie obsługi oprogramowania, jak i specyfiki merytorycznej.

• Wszystkie trzy etapy opracowania „Założenia Systemu Wspomagania Zarządzania Infrastrukturą PKP PLK S.A.”

wykazały korzyści płynące z wdrożenia systemu. Owe korzyści należy rozpatrywać zarówno na polu merytorycznym 

(wzrost jakości posiadanych informacji), jak i organizacyjnym (wzrost szybkości obrotu i dostępności informacji).

• Dalsze prace nad SWZI powinny być prowadzone z udziałem specjalistów z PKP PLK S.A. oraz IK.

• .....................................................

Poproszę o pytania...

26. Podsumowanie
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