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W dniach 27−28 października 2022 roku Polska Izba Pro-

ducentów Urządzeń i  Usług na Rzecz Kolei zorganizowa-

ła konferencję, której celem było przedstawienie obecnych 

planów inwestycyjnych dla polskiej infrastruktury kolejowej 

oraz technicznych możliwości polskich producentów wdra-

żania rozwiązań przeznaczonych na rynek kolejowy.

XIII Konferencja „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejo-

wej” (rys. 1) była okazją do omawiana postępów w realiza-

cji Krajowego Programu Kolejowego, Wieloletniego Progra-

mu Utrzymaniowego, Programu Inwestycji Dworcowych 

oraz programu rozwoju sieci otwartych terminali przeła-

dunkowych i dostępu do portów morskich. Wśród prelegen-

tów znaleźli  się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktu-

ry, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Marcin Ho-

rała), Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Jacek Oko), Głów-

nego Inspektoratu Transportu Drogowego (Alvin Gajadhur), 

Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Arnold Bresch), Cen-

tralnego Portu Komunikacyjnego (Radosław Kantak, Alek-

sander Wołowiec), Centrum Unijnych Projektów Transporto-

wych (Joanna Lech), Spółka PKP Intercity S.A. (Piotr Nagra-

ba), Spółka Polskich Kolei Państwowych S.A. (Rafał Zgorzel-

ski), PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. (Ka-

mil Długiński) i wielu innych. Na konferencję zostali zapro-

szeni również przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa (dr hab. 

inż. Andrzej Massel oraz dr inż. Marek Sumiła).

Obrady konferencji podzielono na pięć bloków tema-

tycznych poświęconych różnym obszarom rozwoju pol-

skiej infrastruktury kolejowej. Były to bloki zaprezentowa-

ne przez zaproszonych gości i  dotyczyły stanu realizacji 

inwestycji kolejowych w Polsce, dróg kolejowych, innowa-

cji, inwestycji oraz rozwoju Polskiej kolei przez inwestycje. 

Rys. 1. Uczestnicy w trakcie obrad konferencji [materiały własne]

W bloku poświęconym innowacjom, przedstawiciel 

Instytutu Kolejnictwa odniósł  się do możliwości wdro-

żenia nowego systemu radiołączności kolejowej FRMCS 

w Polsce. Wystąpienie Marka Sumiły pt. „Przekroczyć próg 

FRMCS” zostało podzielone na trzy części. W  pierwszej 

z  nich, prelegent przedstawił założenia przyświecające 

wdrożeniu cyfrowego systemu GSM-R w Unii Europejskiej 

i w Polsce. Krótko scharakteryzował zasadnicze przesłanki 
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dotyczące wdrożenia radiowego systemu GSM-R i stanu re-

alizacji przedsięwzięcia w Polsce. Powołał  się przy tym na 

dokumenty Międzynarodowej Unii Kolejowej oraz Urzędu 

Transportu Kolejowego. Jako istotne wskazał na obecnie 

znane ograniczenia interoperacyjnego systemu radiołącz-

ności kolejowej do których zaliczył:

technologię radiową drugiej generacji standardu GSM,

niewielką pojemność radiową systemu pracującego 

w paśmie radiowym 900 MHz,

niewielkie możliwości w zakresie transmisji danych,

udokumentowaną, niską odporność systemu GSM-R 

na interferencje od szerokopasmowych sieci komórko-

wych operatorów publicznych,

deklarowane, kończące się w 2030 roku, wsparcie pro-

ducentów urządzeń GSM-R dotyczące utrzymania pro-

dukcji urządzeń i oprogramowania.

Na podstawie założeń i  dokumentów, autor wystąpie-

nia wprowadził słuchaczy w  obszar zagadnień związanych 

z obecnie rozwijanym standardem nowej radiołączności ko-

lejowej FRMCS. Skrót jest akronimem od angielskich słów Fu-

ture Railway Mobile Communication System i oznacza wprost 

„Przyszły System Kolejowej Komunikacji Mobilnej”. W tej czę-

ści wystąpienia autor podkreślił kluczową rolę FRMCS na 

drodze do cyfryzacji transportu kolejowego oraz wskazał na 

udział wielu zainteresowanych stron w rozwój tego standar-

du. Wśród wymienionych, wskazał między innymi na: insty-

tucje legislacyjne sektora kolejowego, jednostki badawcze 

i standaryzujące, producentów urządzeń oraz zarządców in-

frastruktury kolejowej. Jako cele szczegółowe, wskazujące 

na konieczność wdrożenia FRMCS wytypował:

usunięcie znanych ograniczeń systemu GSM-R,

pełną interoperacyjność w zakresie ERTMS oraz możli-

wości wdrożenia ETCS Level 3,

osiągnięcie dużych szybkości transmisji danych wyni-

kające z zastosowania technologii radiowych opartych 

na systemach piątej generacji,

podejście usługowe do standardu, bazujące na doborze 

warunków technicznych do oczekiwanej usługi i jej wyma-

gań jakości realizacji usługi QoS (ang. Quality of Service),

elastyczność technologiczną wyrażoną w  możliwo-

ści wykorzystania dowolnej technologii radiowej speł-

niającej wymagane oczekiwania do realizacji usług 

w FRMCS,

integrację z  systemami ITS (ang. Intelligent Transporta-

tion Systems) innych środków transportu, m.in. drogo-

wego i lotniczego.

Do zobrazowania istoty nowego standardu, przedsta-

wiciel Instytutu Kolejnictwa wykorzystał przedstawiony 

w rekomendacji technicznej ETSI (TR 103 459 v.1.1.1) mo-

del warstwowy nowego standardu radiołączności. Wska-

zał w  nim rozdzielność technologiczną technologii radio-

wej (np. 4G, 5G, 6G) oraz usługową w  zakresie usług kry-

tycznych dla procesu sterowania MCX (ang. Mission Cri-

tical Services) oraz dla biznesu i  pasażerów Non-MCX. Tą 

wypowiedzią zwrócił uwagę na temat implementacji me-

chanizmów w  systemie FRMCS. Te mechanizmy są przy-

gotowane na potrzeby łączności w  procesach sterowania 

ruchem kolejowym i mają wpływ na bezpieczeństwo tele-

informatyczne.

W przedostatniej części konferencji zaprezentowano 

najważniejsze dokumenty odnoszące się do nowego stan-

dardu, do których zaliczono:

zatwierdzenie w dniu 17 listopada 2021 roku przez Ko-

mitet Komunikacji Elektronicznej (ECC) projektu o! -

cjalnej rekomendacji wskazującej na zagwarantowa-

nie zakresu częstotliwości 5,6 MHz w paśmie 900 MHz 

i 10 MHz w paśmie 1900−1910 MHz na potrzeby kolei 

europejskich [13],

dokument z dnia 15 grudnia 2020 r. opisujący wyzwa-

nia, osiągnięcia i szanse wdrożenia FRMCS i technologii 

5G na potrzeby kolei [8],

dokument opisujący i  oceniający możliwości różnych 

wariantów migracji pokładowych urządzeń ETCS i  ra-

diotelefonów przewoźnych (Cab Radio) do standardu 

FRMCS, opracowany przez TOBA [9],

dokument z dnia 26 maja 2020 r. opisujący przypadki 

zastosowania FRMCS w kolejnictwie [10], 

dokument opisujący scenariusze migracji architektury po-

kładowych systemów komunikacyjnych do FRMCS Tele-

com wydany przez TOBA w dniu 26 maja 2020 r. [12],

ostatnią aktualną wersję specy! kacji wymagań usług 

dla użytkowników FRMCS z dnia 26 maja 2020 r. [11],

jak również specy! kacje techniczne organizacji standary-

zujących:

3GPP TR 22.889 Study on Future Railway Mobile Com-

munication System; Stage 1. [1],

CEPT ECC Report 294 Assessment of the spectrum 

needs for future railway communications [2],

ETSI TS 103 459 Future Rail Mobile Communication Sys-

tem (FRMCS); Study on system architecture [4],

ETSI TS 103 554-1 Next Generation Communication Sys-

tem; Radio performance simulations and evaluations in 

rail environment; Part 1: Long Term Evolution (LTE) [5],

ETSI TS 103 554-2 Next Generation Communication Sys-

tem; Radio performance simulations and evaluations in 

rail environment; Part 2: New Radio (NR) [6],

ETSI TS 123 501 System Architecture for the 5G System [7],

ETSI TS 103  333 System Reference document (SRDoc); 

GSM-R networks evolution [3].

W końcowej części wystąpienia autor podkreślił, że do 

dnia rozpoczęcia konferencji nie opublikowano pierwszej 

pełnej specy! kacji standardu FRMCS. Ze względu na możli-

wość wdrożenia nowego systemu radiołączności kolejowej 

w  Polsce, będzie to otwarte wyzwanie dla twórców tego 

standardu, a także dla Polski. Do zasadniczych wyzwań or-

ganizacji standaryzującej zaliczono: 

rozwój nowych aplikacji,

zbalansowane wykorzystanie pasma radiowego pomię-

dzy GSM-R i FRMCS,
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osiągnięcie wysokiej wydajności medium transmisyjne-

go na potrzeby świadczonych usług,

zachowanie interoperacyjności systemu kolei,

cyberbezpieczeństwo systemu,

dostępność urządzeń dla operatorów kolejowych (prze-

woźników),

zapewnienie jakości świadczonych usług;

oraz harmonogram i  efektywność kosztową przejścia do 

nowego systemu radiołączności.

Wśród wyzwań w procesie wdrożenia FRMCS w Polsce 

wskazano na:

brak dostępności do pasma 873−876/918−921 i 1900–

1910 MHz,

stwierdzono, że wczesna wersja standardu FRMCS 

w przyszłości może wymagać wprowadzenia zmian,

konieczność budowy nowego lub uzupełnienie istnie-

jącego systemu komutacyjno-sieciowego,

konieczność zwiększenia liczby obiektów radiokomuni-

kacyjnych (BTS),

brak na rynku urządzeń obsługujących nowy standard,

konieczność modernizacji pojazdów w nowe radiotele-

fony przewoźne, modemy do ETCS i ich ponowną certy-

! kację w zakresie TSI „Sterowanie”.

Wystąpienie zakończyło  się krótkim podsumowaniem 

autora wystąpienia do przedstawionych treści.

Ogółem, w  XIII Konferencji „Rozwój Polskiej Infrastruk-

tury Kolejowej” zorganizowanej przez Polską Izbę Produ-

centów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wystąpiło 24 prele-

gentów w pięciu blokach tematycznych. Konferencja była 

ważnym wydarzeniem dla branży kolejowej, gdyż wska-

zała obszary najbliższych inwestycji oraz rozwoju kolei 

w Polsce.
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