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Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Instytutem Kolej-

nictwa i Spółką Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., In-

stytut jest wykonawcą projektu pn. „Standardy Techniczne 

dla budowy infrastruktury kolejowej Centralnego Portu Ko-

munikacyjnego (CPK) – wytyczne projektowania”. Opraco-

wanie standardów technicznych było złożonym interdyscy-

plinarnym zagadnieniem badawczym, uwzględniającym 

zamierzenia przebudowy krajowego systemu transpor-

tu kolejowego jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu 

drogowego i obejmującego wszystkie obszary Polski. Zło-

żoność tego zagadnienia wynika z faktu, że linie kolejowe 

przewidziane do zabudowania ze zlokalizowanymi na nich 

stacjami i węzłami mają zapewniać:

możliwość kursowania pociągów z  prędkościami, do-

tychczas nieosiąganymi na kolejach polskich,

dużą przepustowość, zwłaszcza na odcinkach doprowa-

dzających ruch bezpośrednio do CPK,

interoperacyjność, jako element systemu kolei w Euro-

pie a jednocześnie zgodność techniczną z istniejącą kra-

jową infrastrukturą kolejową,

zasilanie w  niestosowanym dotychczas w  Polsce sys-

temie trakcyjnym 25 kV AC dla nowo budowanej infra-

struktury kolejowej.

Założonym standardem dla nowo budowanych linii 

jest ich przystosowanie do prędkości 250 km/h oraz za-

pewnienie parametrów geometrycznych umożliwiających 

ewentualne podniesienie prędkości do 300−350 km/h. 

Opracowane Standardy mają zapewnić zachowanie jed-

nolitości parametrów technicznych dla linii projektowa-

nych w różnym czasie, przez różne podmioty, w tym spółkę 

CPK (studium wykonalności), zewnętrzne + rmy projektowe 

(koncepcja programowo-przestrzenna, projekty budowla-

ne) i  + rmy budowlane (projekty wykonawcze). Mają rów-

nież służyć instytucjom związanym z branżą transportową, 

spółkom Grupy PKP oraz wykonawcom robót. Będą także 

źródłem informacji technicznych dla producentów mate-

riałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy linii kole-

jowych, dla potencjalnych użytkowników linii kolejowych, 

czyli przewoźników na etapie podejmowania decyzji przed 

zakupem taboru. W rezultacie, bene+ cjentami Standardów 

jest wiele instytucji i + rm branży kolejowej.

Opracowywane w Instytucie Kolejnictwa zadanie doty-

czące standardów technicznych dla CPK składa się z trzech 

podstawowych etapów:

etap I − szczegółowa analiza i badanie standardów tech-

nicznych wybranych zarządców infrastruktury KDP,

etap II − opracowanie właściwych standardów na po-

trzeby realizacji komponentu kolejowego CPK,

etap III − przewiduje nadzór nad przestrzeganiem stan-

dardów.

W I  etapie specjaliści Instytutu Kolejnictwa zebrali 

i poddali wszechstronnej analizie obowiązujące standardy 
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i rozwiązania zastosowane przez zagranicznych zarządców 

infrastruktury kolejowej z  zakresu projektowo-wykonaw-

czo-użytkowego w  standardzie Kolei Dużych Prędkości. 

Zwery+ kowano możliwości stosowania w  Polsce rozwią-

zań technicznych innych zarządców infrastruktury kolejo-

wej eksploatujących system KDP. Wyszczególniono rozwią-

zania w zakresie projektowania, a  także budowy i eksplo-

atacji infrastruktury kolejowej, które mogą być bezpośred-

nio stosowane w polskich warunkach lub wymagające do-

datkowych prac i badań oraz takie, których stosowanie nie 

jest zalecane m.in. z  uwagi na inne parametry i  wymaga-

nia techniczne lub przestarzałość rozwiązań. W tym etapie, 

szczególnie skupiono  się na analizie rozwiązań dotyczą-

cych kolei dużych prędkości zarządców infrastruktury kole-

jowej w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, a także doświad-

czeń kolei japońskich. Na podstawie wiedzy pracowników 

Instytutu Kolejnictwa, gromadzonej i aktualizowanej przez 

dziesięciolecia jego działalności, wskazano również obsza-

ry, w których należy rozważyć wprowadzenie zmian prawa 

krajowego ze względu na nowe rozwiązania i technologie 

dotychczas niestosowane w polskich warunkach. W lutym 

2021 r. dokumentacja etapu I została zakończona i przeka-

zana spółce Centralny Port Komunikacyjny.

Podstawowy zakres prac w  etapie II obejmował prace 

badawczo-rozwojowe, których wynikiem było opracowa-

nie standardów technicznych dla infrastruktury kolejowej 

Centralnego Portu Komunikacyjnego. Standardy obejmu-

ją wszystkie obszary techniczne istotne do prawidłowego 

funkcjonowania nowoczesnej infrastruktury kolejowej du-

żych prędkości. Opracowanie standardów technicznych 

ma umożliwić kursowanie pociągów na przyszłych liniach 

głównych CPK, tzw. szprychach, z prędkością do 350 km/h; 

infrastruktura ma zapewniać dużą przepustowość na od-

cinkach prowadzących bezpośrednio do lotniska oraz in-

teroperacyjność i  kompatybilność techniczną z  istniejącą 

już konwencjonalną infrastrukturą kolejową w Polsce. Jest 

to więc złożone i interdyscyplinarne zadanie dla kadry na-

ukowo-technicznej Instytutu Kolejnictwa wszystkich branż. 

Etap II został zakończony, a dokumenty przekazano spółce 

Centralny Port Komunikacyjny w sierpniu 2021 r.

Dokumentacja II etapu składa  się z  31 tomów, które 

kompleksowo opisują wymagania dotyczące nowoczesnej 

infrastruktury kolei dużych prędkości wraz z  opracowa-

niem wyników prac badawczych. W oddzielnym tomie pt. 

„Wprowadzenie do standardów kolejowych CPK” (tom A)

podano sposób korzystania ze standardów, zde+ niowano 

strukturę wszystkich tomów, a  także opisano interpreta-

cję używanych sformułowań w zakresie: wymagań, zaleceń 

i możliwości oraz zamieszczono warunki stosowania odnie-

sień do różnych dokumentów prawnych i normatywnych.

Układ każdego tomu obejmuje: zakres techniczny, po-

wiązania z  innymi tomami oraz wykaz de+ nicji użytych 

określeń, wykaz powiązań (korelacje zależności) szczegó-

łowych warunków technicznych z  wymaganiami zasad-

niczymi (według dyrektywy w  sprawie interoperacyjności 

kolei) oraz z wymaganiami podstawowymi i ogólnymi dla 

infrastruktury kolejowej CPK. W części końcowej dokumen-

tacji wymieniono dokumenty referencyjne przywołane 

w treści każdego tomu dotyczące regulacji UE, prawa kra-

jowego RP i obowiązujących norm. Zawartość tematyczną 

poszczególnych tomów stanowiły:

Droga szynowa – układy geometryczne (tom I.1) – za-

wiera systematykę linii kolejowych z podziałem na katego-

rie odcinków. Określa wymagania w zakresie układu geome-

trycznego linii i stacji kolejowych, w tym parametry:

geometryczne w planie, 

geometryczne w przekroju poprzecznym,

geometryczne w pro+ lu,

kinematyczne

oraz długości torów i typów rozjazdów. Reguluje także kwestie 
przejść trapezowych, układów torowych stacji, rozwiązań za-

kończeń torów oraz związanych z tym połączeń ochronnych.

Droga szynowa – konstrukcja obiektów budowla-
nych (tom I.2) – zawiera wymagania konstrukcyjne dla na-

wierzchni kolejowej oraz podtorza. W zakresie nawierzchni 

wyodrębniono elementy oraz ich parametry w podziale na 

nawierzchnię podsypkową i  bezpodsypkową, nawierzch-

nię kolejową na obiektach inżynieryjnych oraz dla: rozjaz-

dów, skrzyżowań torów i  zakończeń torów kozłami opo-

rowymi. Zagadnienie podtorza uwzględnia wymogi doty-

czące gruntów i materiałów do jego konstrukcji, wymiary 

i kształt podtorza, do zapewnienia nośności, jednorodności 

oraz ze względu na usytuowania budowli i urządzeń pod-

ziemnych (np. kabli, fundamentów słupów trakcyjnych).

Droga szynowa – odwodnienie układu torowego 

(tom I.3) – obejmuje wymagania dotyczące odwodnie-

nia linii kolejowych, stacji oraz infrastruktury towarzyszą-

cej, w tym przejść, przejazdów kolejowych jednopoziomo-

wych, tuneli i budowli podziemnych. Określa zasady obli-

czeń dla strumieni i odprowadzania wód opadowych i roz-

topowych oraz zapewnienia niezbędnej objętości zbiorni-

ków retencyjnych i in+ ltracyjnych. Scharakteryzowano ele-

menty systemu odwodnienia powierzchniowego i  głębo-

kiego (tj. rowy odwadniające, + ltry, dreny) oraz podano wy-

mogi wobec systemu monitoringu odwodnienia z obszaru 

kolejowego i ostrzegania o zjawiskach ekstremalnych.

Droga szynowa – skrajnia (tom I.4) – zawiera wymaga-

nia dotyczące skrajni budowlanej oraz rozstawu osi torów na 

szlakach, posterunkach ruchu oraz na obiektach kolejowych. 

Podano parametry odległości od osi toru w stosunku do:

obiektów zlokalizowanych na międzytorzu, 

przytorowych obiektów zlokalizowanych na ławie toro-

wiska,

granicy strefy bezpiecznej,

lokalizacji krawędzi peronu i rampy ładunkowej.

Droga szynowa – badania i  projektowanie geo-
techniczne (tom I.5) – obejmuje zasady projektowa-

nia geotechnicznego dla budowli ziemnych, w  związku 
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z oddziaływaniami wynikającymi z obciążeń stałych gene-

rowanych przez nawierzchnię kolejową i inne elementy in-

frastruktury, geotechnicznych i  środowiskowych oraz ob-

ciążeń zmiennych, zależnych od taboru kolejowego. Tom 

zawiera także wymagania dotyczące sprawdzenia nośności 

podłoża rodzimego (gruntowego) oraz obliczeń stateczno-

ści skarp nasypów i przekopów.

Sieć trakcyjna i zasilanie trakcyjne 2–25 kV 50 Hz AC 
(tom II.1) – określa zasady projektowania i  budowy ukła-

dów zasilania i  sieci trakcyjnej w  systemie zasilania trak-

cyjnego 2×25 kV AC. Zawiera w szczególności: wymagania 

techniczne związane z parametrami ogólnymi dla systemu 

zasilania 2×25 kV AC, warunki lokalizacji i podstawowe pa-

rametry podstacji trakcyjnych i  stacji autotransformatoro-

wych, parametry projektowe sieci trakcyjnej, a także wyma-

gania z zakresu ochrony przeciwporażeniowej i zapewnie-

nia bezpieczeństwa, w  tym stosowania środków ochrony 

przed oddziaływaniem prądów ziemnopowrotnych.

Sieć trakcyjna i zasilanie trakcyjne 3 kV DC (tom II.2) – 

obejmuje zasady projektowania, budowania i  odbioru ukła-

dów zasilania i sieci trakcyjnej systemów zasilania prądem sta-

łym 3 kV. Wytyczne zawierają charakterystykę techniczną i pa-

rametry ogólne dla systemu zasilania 3 kV oraz jego elemen-

tów: sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych, 

części aparatury i wyposażenia. Podano wymagania w zakre-

sie automatyki lokalnej i  systemu zabezpieczeń, wpływają-

cych na niezawodne funkcjonowanie systemu zasilania 3 kV 

oraz wymagania przeciwporażeniowe i bezpieczeństwa. 

Obiekty inżynieryjne (tom III.1) – zawiera wytyczne 

projektowania oraz wymagania dla kolejowych obiektów 

inżynieryjnych na sieci linii kolejowych CPK, charakteryzu-

jącej się prędkością maksymalną Vmax ≤ 350 km/h. W tej czę-

ści opisano: warunki techniczne dla mostów, wiaduktów, 

przejść pod torami, kładek dla pieszych, przepustów i kon-

strukcji oporowych, w tym szczegółowe wymagania w za-

kresie zastosowania i  trwałości materiałów konstrukcyj-

nych oraz wymagania dla elementów wyposażenia, stoso-

wanych zabezpieczeń betonowych i stalowych, badań od-

biorczych oraz monitoringu konstrukcji podczas użytkowa-

nia i eksploatacji.

Tunele (tom III.2) – określa wytyczne dotyczące wy-

magań materiałowych i  konstrukcyjnych, przeglądu me-

tod budowy, specy+ ki elementów i  urządzeń, wyposaże-

nia oraz zarządzania i zapewnienia monitoringu w celu za-

gwarantowania bezpieczeństwa w tunelach kolejowych, ze 

względu na występowanie różnych zagrożeń (pożar, wy-

buch, emisja toksycznego dymu / gazów). Rozdział zawie-

ra wymagania dotyczące wlotów / portali tunelowych, za-

bezpieczeń i umocnień skarp w związku z zagrożeniem na-

ruszenia stateczności i osuwiskami. Określono także warun-

ki dla obszaru bezpiecznego, miejsc ewakuacji dróg i wyjść 

oraz na potrzeby ratownictwa.

Elektroenergetyka nietrakcyjna (tom IV) – obejmuje 

wymagania dla układów zasilania nietrakcyjnych urządzeń 

elektrycznych w infrastrukturze kolejowej w systemie zasi-

lania trakcyjnego 3 kV DC i 25 kV 50 Hz AC. Podano wytycz-

ne do projektowania i budowy:

układów zasilania gwarantowanego,

instalacji elektrycznych niskiego napięcia,

instalacji odgromowych i uziemiających,

linii elektroenergetycznych,

stacji transformatorowych,

przetwornic energoelektronicznych wykorzystywanych 

do zasilania odbiorów nietrakcyjnych,

oświetlenia zewnętrznego,

urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Drogi niepubliczne (tom V.1)– zawiera wymagania 

dotyczące konstrukcji dróg wewnętrznych, tj. technicznych 

i  technologicznych oraz ich skrzyżowań z  torami. Określa 

zasady wymiarowania dróg i placów zakładowych, przejaz-

dów i przejść służbowych, a także warunki dla dróg spełnia-

jących funkcje przeciwpożarowe.

Drogi publiczne (tom V.2) – obejmuje wymagania dla 

układów drogowych do obsługi podróżnych oraz zasady 

wymiarowania i warunki techniczne, jakie muszą spełniać 

ciągi piesze, komunikacyjne i parkingi. Określono także wy-

magania dotyczące skrzyżowań linii i  bocznic kolejowych 

z siecią komunikacyjną (drogową, rowerową i pieszą).

Sterowanie ruchem kolejowym – wyposażenie pod-
stawowe (tom VI.1) – określa zasady oraz  wskazuje wy-

tyczne do sporządzenia projektu systemów i  urządzeń li-

niowych (na szlakach) oraz stacyjnych (na posterunkach ru-

chu) do sterowania ruchem kolejowym. Szczegółowo opi-

sano wymagania wobec urządzeń i systemów: w centrach 

sterowania, kontroli niezajętości torów i rozjazdów, w tym 

napędów i kontrolerów, układów zasilania urządzeń stero-

wania, sygnalizatorów świetlnych i wskaźników, diagnosty-

ki stanów awaryjnych taboru i akustycznych przytorowych 

urządzeń ochrony zwierząt.

Sterowanie ruchem kolejowym – Europejski Sys-
tem Sterowania Pociągiem ETCS (tom VI.2) – precyzu-

je zasady i wskazuje wytyczne dla urządzeń przytorowych, 

zgodnie z wymaganiem interoperacyjności kolei i autory-

zacji przez Agencję Kolejową UE (ERA). Podano reguły wy-

miarowania i  projektowania systemu ETCS z  uwzględnie-

niem stosowanych w  Polsce wartości zmiennych narodo-

wych, kon+ guracje systemu uwzględniającego obciążenie 

ruchem kolejowym oraz interfejsy podsystemu Sterowanie 

i podsystemu Tabor.

Łączność przewodowa i  bezprzewodowa oraz 
transmisja danych (tom VII.1) – zawiera zasady, zało-

żenia projektowe i  wymagania obowiązujące przy pro-

jektowaniu i  realizacji systemów łączności przewodowej 
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i  bezprzewodowej oraz transmisji danych. Określono wa-

runki szczegółowe dla urządzeń łączności przewodowej, 

łączności ratunkowej i  przywoławczo-alarmowej. Zawarto 

warunki techniczne w zakresie łączności bezprzewodowej 

GMS-R i FRMCS, a także wymagania dotyczące specy+ kacji 

technicznych dla transmisji danych i światłowodów przy re-

alizacji sieci teletransmisyjnych.

Teletechnika i telematyka (tom VII.2) – określa wyma-

gania dotyczące środków służących do realizacji celów tele-

komunikacyjnych lub teleinformatycznych zapewniających 

warunki techniczne do wzajemnej komunikacji urządzeń 

w sieci oraz systemów teleinformatycznych. Opisano szcze-

gółowe warunki techniczne do budowy linii telekomunika-

cyjnych i sieci lokalnych, a także wymagania techniczne dla:

aplikacji telematycznych dla przewozów pasażerskich 

i towarowych,

Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasa-

żerskiej,

systemów informacji pasażerskiej,

systemów rozgłoszeniowych,

różnych typów wyświetlaczy,

pętli indukcyjnych,

systemu sygnalizacji czasu i czujników ruchu pociągów.

Detekcja stanów awaryjnych taboru (DSAT) (tom VII.3) 
– obejmuje wymagania dla urządzeń diagnostyki stanów awa-

ryjnych taboru służących do zapewniania bezpieczeństwa ru-

chu pociągów przez wykrywanie i ostrzeganie o wystąpieniu 

stanu awaryjnego elementów biegowych oraz monitorowa-

nie dynamicznego stanu pantografu i przekroczenia skrajni ta-

boru. Podano szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń 

DSAT, w  tym wymagania funkcjonalne i  konstrukcyjne oraz 

wymagania dla funkcji wykrywania gorących maźnic, gorą-

cych hamulców, obciążenia koła, zachowania dynamicznego 

i przeciążenia pantografu oraz przekroczonej skrajni.

Budynki stacji i dworców kolejowych (tom VIII.1) – za-

wiera wymagania konstrukcyjne i  funkcjonalne dla budyn-

ków stacji i dworców kolejowych, z uwzględnieniem wyma-

gań w  zakresie dostosowania tych budynków do potrzeb 

podróżnych oraz osób o  ograniczonych możliwościach ru-

chowych. Dla budynków dworcowych podano warunki ar-

chitektoniczno-budowlane, instalacyjne oraz ograniczające 

wpływ drgań i hałasu na obiekt, a także określono wymaga-

nia w zakresie kubatury, liczby i wielkości pomieszczeń prze-

znaczonych dla podróżnych w zależności od planowanego 

potoku. Tom zawiera wymagania zapewniające dostępność 

obiektu, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. 

Opisano wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

i zapewnienia spójności z infrastrukturą drogową i lotnisko-

wą w aspekcie multimodalności węzła przesiadkowego.

Budynki techniczne (tom VIII.2) – obejmuje zbiór wy-

magań konstrukcyjnych i funkcjonalnych, przeznaczonych 

do stosowania przy projektowaniu i  budowie budynków 

technicznych niezwiązanych z obsługą pasażerów, ale nie-

zbędnych do prawidłowej realizacji funkcji ruchowo-prze-

wozowych na liniach i  stacjach kolejowych CPK. Szczegó-

łowo podano wymagania dla budynków nastawni, budyn-

ków zarządzania i  sterowania ruchem kolejowym, w  tym 

poszczególnych pomieszczeń technicznych dla urządzeń 

i aparatury systemów kolejowych.

Budowle (tom VIII.3) – określa zasady podczas projek-

towania konstrukcji takich jak: perony, wiaty oraz hale pe-

ronowe, place i  rampy ładunkowe, stacje bazowe. Poda-

no parametry tych obiektów, warunki lokalizacji i elemen-

ty wyposażenia, zasady planowania i ich rozmieszczenia na 

obszarze kolejowym, w obrębie posterunków ruchu i przy 

liniach kolejowych.

Mała architektura (tom VIII.4) – zawiera wymagania 

ilościowe i  jakościowe wobec elementów małej architek-

tury, które uzupełniają funkcjonalność obiektów i pomiesz-

czeń związanych z  obsługą podróżnych korzystających 

z usług kolei. Przedstawiono ogólne wymagania dotyczące 

materiałów, kolorystyki oraz ich usytuowania w przestrzeni 

publicznej. Scharakteryzowano również elementy dotyczą-

ce informacji pasażerskiej (tablice, gabloty, wyświetlacze), 

elementy informacji rozgłoszeniowej (głośniki, megafony), 

a także elementy informacji ty< ogra+ cznej (mapy dotyko-

we), elementy monitoringu wizyjnego, zegary, ławki, kosze 

na odpady, poręcze do odpoczynku na stojąco, podstaw-

ki pod bagaż, stojaki rowerowe, automaty i biletomaty, sta-

cje dezynfekcji, elementy ozdobne (gazony, donice), słupy 

konstrukcyjne i oświetleniowe.

Środki minimalizujące oddziaływanie na środowi-
sko (tom IX) – określają najważniejsze oddziaływania bu-

dowy i  eksploatacji infrastruktury kolejowej, wraz z  poru-

szającymi się po niej pociągami, na środowisko. Wskazuje 

rozwiązania oraz sposoby minimalizacji negatywnych od-

działywań m.in. na śmiertelność zwierząt, fragmentację te-

renów, w tym siedlisk przyrodniczych, przekształceń hydro-

morfologii cieków, emisję hałasu i drgań.

Kolizje z sieciami zewnętrznymi (tom X) – określa za-

sady podczas usuwania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, 

takimi jak:

sieci elektroenergetyczne,

sieci gazowe,

sieci wodociągowe,

sieci kanalizacyjne,

sieci ciepłownicze,

sieci telekomunikacyjne,

rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transpor-

tu ropy naftowej i produktów naftowych,

urządzenia melioracji wodnych oraz urządzenia wodne,

przy budowie lub przebudowie linii kolejowe, a także wa-

runki umieszczenia nowych elementów infrastruktury na 

obszarze kolejowym CPK.
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Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) (tom XI) 
– obejmuje wymagania dotyczące kompatybilności elektro-

magnetycznej (EMC) dla urządzeń stacjonarnych trakcji elek-

trycznej, sterowania ruchem kolejowym, a także telekomuni-

kacyjnych oraz dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

instalowanych na taborze kolejowym. Ze względu na zapew-

nienie warunków kompatybilności elektromagnetycznej dla 

optymalnego działania poszczególnych urządzeń lub syste-

mów, podano dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń oraz 

parametry odporności urządzenia lub systemu.

Osłona linii kolejowych (tom XII) – opisuje zabezpie-

czenia mające na celu zapewnienie bezpiecznego przejazdu, 

a w szczególności uniemożliwienie wtargnięcia na obszar in-

frastruktury kolejowej przez osoby postronne, zwierzęta oraz 

pojazdy. Zawiera warunki stosowania osłon linii kolejowych 

i wygrodzeń, jak również osłon i ekranów akustycznych, za-

słon odśnieżnych, a także zabezpieczenia przeciwpożarowe 

infrastruktury liniowej (pasy przeciwpożarowe).

Zaplecze techniczne (tom XIII) – zawiera warunki 

w  zakresie projektowania zaplecza technicznego związa-

nego z  eksploatacją i  utrzymaniem infrastruktury kolejo-

wej. Określa minimalne wymagania dotyczące lokalizacji 

i gęstości rozmieszczenia zaplecza, jego układu torowego, 

powiązania z  siecią kolejową, wyposażenia technicznego 

i usprzętowienia. Zawiera wymagania funkcjonalne i użyt-

kowe dla budynków wchodzących w skład zaplecza tech-

nicznego, tj. stacjonowania i utrzymania pojazdów kolejo-

wych, magazynowych, warsztatowych, socjalnych i admini-

stracyjnych.

Systemy wspomagania zdrowia oraz bezpieczeń-
stwa osób i mienia (tom XIV) – zawiera wytyczne do pro-

jektowania następujących systemów rozwiązań technicz-

nych wspomagających bezpieczeństwo, do których należą:

System Kontroli Dostępu,

System Sygnalizacji Włamania i Napadu,

System Monitoringu Wizyjnego,

System Sygnalizacji Pożarowej, w  tym: Stałe Urządze-

nia Gaśnicze, System Oddymiania i Dźwiękowy System 

Ostrzegawczy.

Dodatkowo opisano inne systemy wspomagania bez-

pieczeństwa, takie jak: de+ brylatory, detektory upadku, 

łączność ratunkową oraz system przywoławczo-alarmowy. 

Standardy zawierają szczegółowe wymagania w  zakresie 

miejsc i warunków stosowania, architektury systemu i funk-

cjonalności, a także wyznaczania stref ochrony.

Osnowa geodezyjna (tom XV) – opisuje sposób, zasa-

dy i dokładność zakładania osnów geodezyjnych oraz przy 

wykonywaniu innych prac geodezyjnych, na każdym etapie 

budowy linii kolejowych. Podano warunki dla podstawo-

wej i  szczegółowej osnowy poziomej, szczegółowej osno-

wy specjalnej, szczegółowej osnowy dla kolei dużych pręd-

kości, osnowy do obsługi tuneli, osnowy wysokościowej.

Tabor kolejowy (tom XVI) – określa wymagania zasadni-

cze i  funkcjonalne dla pojazdów kolejowych, przeznaczo-

nych do eksploatacji w ruchu pasażerskim po infrastruktu-

rze kolei dużych prędkości. Tom zawiera szczegółowe wa-

runki techniczne i  parametry taboru gwarantujące zgod-

ność ze specy+ kacjami interoperacyjności, wymagania do-

tyczące konstrukcji, części mechanicznych, właściwości 

układów i systemów oraz wyposażenia i przestrzeni dostęp-

nych dla pasażerów. Dodatkowo podkreślono dostosowa-

nie taboru kolejowego do przewozu bagażu w trybie auto-

matycznej odprawy bagażowej.

Systemy automatycznej odprawy bagażu (tom 
XVII) – obejmuje ogólne wymagania funkcjonalne i użyt-

kowe dla infrastruktury, taboru, elementów transportują-

cych oraz analizę ryzyka i bezpieczeństwa na liniach tech-

nologicznych dla systemu automatycznej odprawy bagażu. 

Opisano proces automatycznej odprawy bagażowej, w tym 

urządzenia transportujące (kontenery bagażowe) i  linie 

technologiczne oraz wyposażenie w urządzenia ochronne 

i kontroli bagażu.

Wymagania w  zakresie spójności bezpieczeństwa, 
ochrony i  cyberbezpieczeństwa (tom XVIII) – de+ niu-

je wymagania dotyczące dokumentowania i  wery+ kowa-

nia spójności bezpieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeń-

stwa, które mają zastosowanie na różnych etapach realiza-

cji infrastruktury kolejowej Centralnego Portu Komunika-

cyjnego, w szczególności dla koncepcji projektów, realiza-

cji budowy i eksploatacji infrastruktury kolejowej. Przedsta-

wiono analizy zabezpieczeń technicznych związanych z za-

pewnieniem bezpieczeństwa ruchu i  ochrony transportu 

oraz zabezpieczeń przed cyberzagrożeniami oraz scharak-

teryzowano Karty kontrolne do wery+ kowania wymagań 

stawianych infrastrukturze kolejowej CPK w  zakresie bez-

pieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa.

Obecnie, w czasie trwania prac nad etapem III, eksperci 

i specjaliści Instytutu Kolejnictwa prowadzą nadzór autor-

ski nad ewentualnymi korektami standardów. W  tym eta-

pie planowane jest również przeprowadzenie cyklu szko-

leń przeznaczonych głównie dla projektantów infrastruktu-

ry kolejowej CPK, w zakresie opracowanych wymagań uję-

tych w tomach I−XVIII.

W planach dotyczących budowy Centralnego Portu Ko-

munikacyjnego przewiduje się budowę około 1700 km no-

wych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Trwają już 

prace przygotowawcze do wykonania odcinka długości 

około 700 km z  zaplanowanych linii. Pierwsze roboty bu-

dowlane mają rozpocząć się w 2023 r. Na komponent ko-

lejowy CPK składa  się 12 tras kolejowych, w  tym 10 tzw. 

szprych prowadzących z Warszawy i Portu Solidarność do 

różnych regionów Polski. Łącznie jest to 30 zadań inwesty-

cyjnych obejmujących budowę nowych linii kolejowych 

w standardzie systemu KDP, których inwestorem jest spół-

ka Centralny Port Komunikacyjny.
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Informację opracowano na podstawie wytycznych pt. „Usługi badawczo-rozwojowe mające na celu wypracowanie Stan-
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kacyjnego – wytyczne projektowania (projekt nr 001224/12); 2021 r.

Jednostki wykonawcze

1 Instytut Kolejnictwa:

Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów, Zakład Elektroenergetyki, Zakład Sterowania Ruchem i Teleinformatyki, Laboratorium 

Automatyki i Telekomunikacji, Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, Laboratorium Badań Taboru;

2 Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa;

3 GeoPartner sp. z o.o. Gdańsk.


