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Prezes Urzędu Transportu Kolejowego celem ułatwienia 
procesu powszechnego wdrażania systemu GSM-R na sieci 
kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej opracował i publikuje zbiór 
najczęściej pojawiających się w tym temacie pytań wraz  
z odpowiedziami (FAQ).   

Materiał będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych 
pytań.  

 

1. Kiedy nastąpić ma zmiana kolejowego systemu łączności na GSM-R?  

Proces przechodzenia z systemu VHF 150 MHz do systemu GSM-R powinien zostać 

zakończony najpóźniej do końca 2024 roku. Od 1 stycznia 2025 r. łączność w paśmie 150 MHz 
zostanie zachowana jedynie w pracy manewrowej oraz w niektórych sieciach innych zarządców 

infrastruktury niż PKP PLK S.A.  

1. Czy istnieje obowiązek instalowania urządzeń radiowych GSM-R na pojazdach?  

Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie nowe, odnawiane i modernizowane pojazdy trakcyjne 

(lokomotywy oraz elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne) przeznaczone do eksploatacji  

na głównej sieci kolejowej muszą być wyposażane w urządzenia pokładowe systemu GSM-R. 

2. Czy w trakcie wykonywania prac na torze zamkniętym lub placu budowy pojazdy 
specjalne muszą być wyposażone w urządzenia radiołączności GSM-R? 

Pojazdy kolejowe specjalne poruszające się po liniach kolejowych, na których nie będzie 
prowadzony ruch kolejowy z uwagi na przykład na prowadzone na danym odcinku prace 

torowe nie muszą być wyposażone w urządzenia radiołączności, gdyż zgodnie z art. 3 ust. 2 
ustawy o transporcie kolejowym do infrastruktury nieczynnej, co do zasady nie stosuje się 

przepisów ustawy o transporcie kolejowym.  

Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że również w takiej sytuacji prowadzący pojazd 

kolejowy musi mieć czasami możliwość porozumiewania się z dyżurnym ruchu. Zarządca 
infrastruktury może w takich sytuacjach wymagać posiadania odpowiednich urządzeń 

łączności – nie musi to być jednak radio GSM-R.   

Bez wątpienia jednak w przypadku, gdy pojazd specjalny dojeżdża do placu budowy po torze 
czynnym powinien być wyposażony w urządzenia umożliwiające łączność w standardzie  

GSM-R. 

3. W jaki sposób będzie odbywać się łączność pomiędzy zarządcą toru zamkniętego lub 
placu budowy a wykonawcą robót realizującego na nich zadania?  

Sposób zapewnienia łączności oraz ustalenie zasad łączności pomiędzy zarządcą, a wykonawcą 

robót torowych leży po stronie zarządcy infrastruktury. 
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4. W jaki sposób odbywać się będzie komunikacja pomiędzy kierownikiem pociągu 
roboczego, a prowadzącym ten pojazd na torze zamkniętym? 

Sposób zapewnienia łączności oraz ustalenie zasad łączności pomiędzy zarządcą a wykonawcą 

robót torowych leży po stronie zarządcy infrastruktury.  

5. W jaki sposób interpretować definicję odnowienia lub modernizacji pojazdu 
kolejowego wobec obowiązku instalowania GSM-R?  

Każda modernizacja lub odnowienie wprowadzane po 1 stycznia 2019 r. na pojeździe kolejowym 
przeznaczonym do eksploatacji na głównej sieci kolejowej powoduje obowiązek doposażenia go  

w urządzenia pokładowe systemu GSM-R, niezależnie od zakresu prac dokonanych na 

pojeździe.  

6. Czy obowiązek wyposażania od 1 stycznia 2019 r. w urządzenia pokładowe systemu 
GSM-R pojazdów kolejowych dotyczy również pojazdów specjalnych (np. pociągów 
sieciowych)? 

W kontekście pytania należy rozróżnić dwie kwestie. Po pierwsze obowiązek instalowania 

radiotelefonów GSM-R wynika z pkt 7.3.2. rozporządzenia Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 
maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów 

„Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 158 z 15 czerwca 2016 r., s. 1). 

Rozporządzenie to określa, że w przypadku: 

• instalowania nowych urządzeń głosowej łączności radiowej, 

• modernizacji takich urządzeń, 

• wdrożenia poziomu 2, 3 lub 1 ETCS z radiowym uaktualnianiem wymagającym radiowej 

wymiany danych,  

obowiązkowe jest zainstalowanie GSM-R w taborze przeznaczonym do eksploatacji na linii 

wyposażonej w GSM-R przynajmniej w jednym punkcie. 

Przepis ten nie wyłącza pojazdów specjalnych.  

Należy zauważyć, że nie każdy pojazd modernizowany lub odnawiany będzie objęty takim 
obowiązkiem, a jedynie takie pojazdy, w których wprowadzane modyfikacje dotyczą 

podsystemu „Sterowanie”.  

Odrębną kwestią jest jednak możliwości eksploatacji pojazdów niewyposażonych w GSM-R  
po 2024 r., tj. dacie uruchomienia systemu na sieci kolejowej PKP PLK S.A. w celu prowadzenia 

ruchu kolejowego. Posiadanie radia GSM-R będzie w takiej sytuacji stanowiło warunek dostępu  
do infrastruktury dla pojazdów eksploatowanych na sieci (podobnie jak obecnie radio 150 

MHz).  

7. Czy w radiołączność w systemie GSM-R muszą być wyposażone pojazdy szynowo-
drogowe oraz pojazdy kolejowe nieprzystosowane do poruszania się po torach 
czynnych? 

Po migracji z systemu VHF 150 MHz do GSM-R na objętych tym systemem liniach kolejowych 

będzie możliwe poruszanie się wyłącznie pojazdami wyposażonymi w radiotelefon obsługujący 
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GSM-R. Na tym etapie nie określono żadnych odstępstw dla pojazdów dwudrogowych 

poruszających się po głównej sieci kolejowej. 

Pojazdy nieporuszające się po liniach objętych systemem GSM-R nie muszą być wyposażane  

w urządzenia radiołączności cyfrowej. 

8. Czy istnieje obowiązek wyposażania pojazdów w GSM-R podczas przeprowadzania 
czynności utrzymaniowych (P4/P5)?  

Wyposażenie pojazdów w pokładowe urządzenia łączności radiowej działające w standardzie 

GSM-R podczas przeprowadzania czynności utrzymaniowych jest obowiązkowe w przypadku, 
gdy w toku prac utrzymaniowych prowadzone są jakiekolwiek prace modernizacyjne  

lub odnowieniowe (nie tylko w zakresie łączności głosowej), niezależnie od prowadzonego 

poziomu utrzymania. 

9. Czy istnieje obowiązek uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie  
do eksploatacji po doposażeniu pojazdu w urządzenia radiowej łączności głosowej 
GSM-R przed wejściem w życie IV pakietu kolejowego? 

Montaż urządzeń pokładowych systemu GSM-R na pojazdach dopuszczonych do eksploatacji 

przed wejściem w życie IV pakietu kolejowego, tj. do 30 października 2020 r., nie wymaga 
uzyskania nowego zezwolenia. Konieczne jest natomiast przeprowadzenie procesu weryfikacji 

WE przez wybraną jednostkę notyfikowaną oraz sporządzenie przez podmiot wprowadzający 
modyfikację deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”  

lub jej aktualizacji, jeśli podmiot ten dysponuje już deklaracją weryfikacji WE podsystemu.   

10. Czy istnieje obowiązek uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie  
do eksploatacji po doposażeniu pojazdu w urządzenia radiowej łączności głosowej 
GSM-R po wejściu w życie IV pakietu kolejowego? 

Modyfikacja dokonana po wejściu w życie IV pakietu kolejowego, tj. od 31 października 2020 r. 
wiązać będzie się z obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, 
zgodnie z wymaganiami zmienionej TSI CCS. Każda zmiana związana z montażem radia GSM-R, 
zgodnie z tabelą 7.1 zmienionej TSI CCS, wpływać będzie zasadnicze cechy konstrukcyjne i w 
efekcie wiązać będzie się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia. W takim przypadku, 
po doposażeniu pojazdu w radiotelefon GSM-R posiadacz zezwolenia zobowiązany będzie 
wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia. Weryfikacja WE pojazdu 
obejmować będzie część głosowej łączności radiowej podsystemu „Sterowanie – urządzenia 
pokładowe”. 
 

11. Czy doposażenie pojazdu kolejowego w urządzenie radiowej łączności głosowej 
GSM-R należy traktować jako zalecenie czy obowiązek i jakie ewentualnie będą 
konsekwencje uchybieniu terminowi? 

 
Obowiązek wyposażania w radiotelefony GSM-R, od 1 stycznia 2019 r., wszystkich nowych, 
odnawianych i modernizowanych pojazdów trakcyjnych eksploatowanych na głównej sieci 
kolejowej został wskazany w Suplemencie do Krajowego Planu Wdrażania TSI Sterowanie.  
Nie istnieją natomiast przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które wskazywałyby  
na obwiązek doposażania wszystkich pojazdów w system GSM-R. Jednak od 1 stycznia 2025 r. 
łączność w paśmie 150 MHz zostanie zachowana jedynie w pracy manewrowej  
oraz w niektórych sieciach innych zarządców infrastruktury niż PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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(dalej: PKP PLK S.A.), co zostało wprost wskazane w Suplemencie do Krajowego Planu 
Wdrażania TSI ”Sterowanie”. Oznacza to, że niedoposażone pojazdy nie będą mogły być 
eksploatowane na liniach PKP PLK S.A. po tej dacie. 
 

12. Czy pojazd posiadający świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu 
kolejowego wydane na czas nieokreślony oraz doposażony w urządzenie radiowej 
łączności głosowej GSM-R przed 31 października 2020 r. będzie mógł się poruszać po 
sieci PKP PLK S.A. w tym na liniach wyposażonych w system ERTMS? 

 
Według obecnie obowiązującego Krajowego Planu Wdrażania TSI „Sterowanie” pojazdy,  
które posiadają świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przed 31 maja 2017 r.  
oraz wyposażone w urządzenia radiowej łączności głosowej GSM-R przed 31 października 
2020 r. będą mogły poruszać się po sieci PKP PLK S.A., w tym po liniach wyposażonych w 
ERTMS. Aktualnie na liniach wyposażonych w przytorowe urządzenia ETCS prowadzony jest 
ruch mieszany, tj. zarówno z wykorzystaniem systemu ETCS, jak i z wykorzystaniem systemu  
klasy B. 
 

13. Czy w przypadku nie doposażenia pojazdu kolejowego w urządzenie radiowej 
łączności głosowej GSM-R do dnia 01.01.2025 r. będzie skutkowało cofnięciem 
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nawet w sytuacji 
kiedy dany pojazd ma dopuszczenie do eksploatacji bez ograniczeń? 

 
Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego nie zostanie cofnięte, jednak 
PKP PLK S.A. jako zarządca infrastruktury będzie wymagać, aby wszystkie pojazdy 
eksploatowane na jej infrastrukturze były wyposażone w urządzenia GSM-R.  
Od 1 stycznia 2025 r. łączność w paśmie 150 MHz zostanie zachowana jedynie w pracy 
manewrowej oraz w niektórych sieciach zarządców infrastruktury innych niż PKP PLK S.A. 
Łączność analogowa nie będzie utrzymywana do prowadzenia ruchu na pozostałych liniach, 
zatem ze względów technicznych pojazdy niewyposażone w radiotelefony w standardzie  
GSM-R nie będą mogły poruszać się po tych liniach, niezależnie od posiadanego dokumentu 
dopuszczenia do eksploatacji. Dodatkowo, Suplement do Krajowego Planu Wdrażania TSI 
„Sterowanie” wskazuje na obowiązek doposażenia w urządzenia radiołączności głosowej GSM-
R wszystkich eksploatowanych pojazdów do momentu zakończenia pełnej migracji do GSM-R 
na sieci kolejowej, tj. do 1 stycznia 2025 r. 
 

14. Czy istnieją specjalne wymagania dla radiotelefonów z GSM-R?  
 
Radia kabinowe oraz urządzenia pokładowe realizujące transmisję danych dla potrzeb systemu 
ETCS poziom 2 – EDOR powinny spełniać wymagania EIRENE SRS 16.0.0 pkt 4.2.2.ii w zakresie 
odporności na zakłócenia tj. specyfikacji technicznej: ETSI TS 102 933 „Railway 
Telecommunications; GSM-R improved receiver parameters” (obowiązującej od 2015 roku). 
Zaleca się również, aby radia kabinowe wyposażone były w odbiorniki GPS potrzebne do 
przyszłego wykorzystania w sieci GSM-R zaawansowanego adresowania zależnego od 
lokalizacji eLDA (enhanced Location Dependent Addressing). 


