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NEEL – podstawowe informacje 

Warszawa 
ul. Białozora 3 

 badania i rozwój 

 prace projektowe i konstrukcyjne 

 produkcja jednostkowa i 

małoseryjna 

 serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny 

 szkolenia 

 seminaria i konferencje naukowe 

Sfery działalności 



 Firma została założona w 1993 roku 

 1993 – 2019 Opracowywanie i produkcja  systemów 

mikroprocesorowej automatyki dla systemów 

zasilania trakcji elektrycznej 

 1995 – 2005 Automatyka szklarni (dokarmianie roślin 

CO2,  systemy regulacji temperatury) 

 2000 – 2009 Automatyka oczyszczalni ścieków 

 2003 – 2019 Urządzenia Ochrony Zwierząt UOZ-1 dla 

linii kolejowych chroniące dzikie zwierzęta i pociągi 

przed skutkami kolizji  

 

 

 
NEEL – podstawowe informacje 



  

 Pokaz filmów  przedstawiających genezę problemu 

 

 

 
Przedstawienie problemu  



 

   Studium przypadku 

 DLACZEGO ZWIERZĘTA  

WPADAJĄ POD POCIĄGI  

I JAK TEMU ZAPOBIEC? 
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fot. SGGW 



Dlaczego dochodzi do kolizji ze 

zwierzętami ? 

 Dogodne areały życiowe 

 Wartościowe pastwiska 

 Interesujące „zapachy” 

 Wygodne szlaki migracji 

 Ciekawość 
Fot. SGGW 



 

  Rozpoznanie skali problemu 

Mapa kolizji z pociągami                  Mapa korytarzy ekologicznych 
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Źródło: SGGW 



 

    Skutki kolizji 

 Śmierć dzikich zwierząt (gatunki pospolite) 

 Śmierć dzikich zwierząt (gatunki chronione - padlinożercy) 

 Uszkodzenia taboru (koszty napraw) 

 Opóźnienia pociągów (koszty społeczne, odszkodowania) 

 Wyłączenie uszkodzonego taboru (odwołanie pociągów) 

 Utrata zaufania do przewoźnika 

 Ryzyko wykolejenia taboru 

 Uszkodzenia infrastruktury 

 Ryzyko przeniesienia wirusa ASF na szczątkach 

biologicznych po kolizji z zarażonym dzikiem              

  9 



Częstotliwość kolizji 

W cyklu rocznym: miesiące 

jesienno-zimowe 

(październik – grudzień) 
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Liczba kolizji w poszczególnych godzinach
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W cyklu dobowym: 

poranek oraz popołudnie-wieczór 

(4.00 - 8.00 - 16.00 - 23.00) 

 



  
Tradycyjne – pasywne metody  

zapobiegania kolizjom ze zwierzętami 



 
Metody 

akustyczne 
 

 
Metody 

optyczne 
 

 

Aktywne metody  
zapobiegania kolizjom ze zwierzętami 

fot. NEEL 



 
Efekt barierowy i jego skutki 

 
Swobodna migracja zwierząt podstawą funkcjonowania populacji.  

Efekt barierowy – powoduje izolację poszczególnych populacji 

zwierząt i ma niszczący wpływu na kondycję genetyczną  gatunku.  

fot. SGGW 



 

   Studium przypadku 

Czy można rozwiązać problem inaczej niż  

dotychczas? Ogrodzenia, „zielone mosty”? 
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fot. SGGW fot. Supernowości24 



Zasada działania systemu UOZ-1 
 

 Urządzenie UOZ-1 powstało w efekcie wspólnej pracy 

specjalistów w dziedzinach automatyki kolejowej oraz 

psychologii zwierząt, we współpracy z ekologami i PKP 

 Bazuje na naturalnych mechanizmach lękowych 

instynktu samozachowawczego zwierząt  

 Wykorzystuje naturalne dźwięki przyrody (krzyki 

alarmowe ptaków, szczekanie psów, odgłosy zwierząt 

walczących o życie) 

 Sekwencja ostrzegająca została opracowana przez prof. 

Simonę Kossak – wybitnego specjalistę w dziedzinie 

zoopsychologii 

 



Zasada działania systemu UOZ-1 

Bezpośrednio przed przejazdem pociągu urządzenia UOZ-1 

emitują krótką sekwencję ostrzegawczą złożoną z 

naturalnych dźwięków, które są rozumiane przez zwierzęta 

jako zapowiedź zbliżającego się niebezpieczeństwa i 

powodują ich czasowe odsunięcie się od toru. Po 

przejeździe pociągu urządzenia milczą, a zwierzęta mogą bez 

przeszkód powrócić do kontynuowania przerwanych 

czynności.  

Źródło: NEEL 



Zalety systemu UOZ-1 

 Zwierzęta mogą przekraczać tory w 

dowolnie wybranym miejscu 

 Znacznie niższy koszt inwestycji – koszt 

budowy jednego przejścia dla dużych 

zwierząt odpowiada pokryciu systemem 

UOZ-1 ponad 200 km linii kolejowej 

Przewaga systemu UOZ-1 nad tradycyjnymi 
rozwiązaniami (ogrodzeniem linii kolejowej w 
połączeniu z budową nadziemnych lub 
podziemnych przejść dla zwierząt): 



Weryfikacja skuteczności działania przez 
niezależną jednostkę naukową 

5-letni całodobowy monitoring kamerami wideo wykonany 
przez zespół naukowy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie  potwierdził wysoką skuteczność 
działania systemu.  

fot. SGGW fot. SGGW 



Wyniki obserwacji 

Reakcje zwierząt na UOZ-1 były zróżnicowane: od spontanicznej 
ucieczki do zwiększenia uwagi i spokojnego oddalenia się. 

Analiza zarejestrowanego materiału wykazała, że zwierzęta 
prawidłowo reagują na sygnały z UOZ-1 w 87% przypadków. 

fot. SGGW 

fot. NEEL 



 
Nasze doświadczenia w Polsce 

Pierwsze 62 urządzenia UOZ-1 zostały zamontowane w 2004 roku 

wzdłuż linii E-20 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami.  

fot. NEEL 



 
Nasze doświadczenie w Polsce c.d. 

Ponad 1000 szt. urządzeń UOZ zamontowanych od 

2004 do 2017 roku. To tylko 70 km linii kolejowych.  

A powinno być 700 km.  Dlaczego nie jest?  

źródło: NEEL źródło: SGGW 



Urządzenia systemu UOZ-1 zamontowane w 2012 roku 

na Kolejach Rosyjskich, linia St. Petersburg – Helsinki. 

Pozytywne wyniki 5-letniej eksploatacji. I dalej nic. Dlaczego? 

Nasze doświadczenia w Rosji 
 Kontrakt z RŻD 

fot: NEEL 



Urządzenia systemu UOZ-1 testowane przez Japan Railway West. 

Mają zapobiec takim sytuacjom. Wyniki testów pozytywne. 

Specyficzne uwarunkowania kulturowe i biznesowe.  

 

 Testy w Japonii 

źródło:HOKKAIDO fan magazine 



Urządzenia systemu UOZ-1 w czasie testów na 

Kolejach Izraelskich. Przygoda z dzikami.  

 Testy w Izraelu 

fot. NextCom 

źródło: Wikipedia 



Bezpieczeństwo ruchu pociągów 

Należy pamiętać, że kolizje z udziałem zwierząt wiążą się także z 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego – częstym 

                                                    skutkiem kolizji jest uszkodzenie 

                                                    lokomotywy, znane są też przypadki 

                                                    wykolejenia się pociągów w wyniku 

                                                    najechania na stado zwierząt (np. 

                                                    watahę dzików). Występuje więc      

            zbieżność interesów między 

            potrzebami środowiska 

(pozostawienie możliwości swobodnej migracji zwierząt) i 

bezpieczeństwem ludzi (zabezpieczenie przed możliwością kolizji).  

Fot. DPA 



Lokomotywa elektryczna ES64U4 

„Husarz” 

Foto: old.pkp.pl  
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Roczne zestawienie kolizji 

lokomotywy ES64U4 ze 

zwierzętami na linii E20 odcinek 

Kunowice – Rzepin, których 

skutkiem była konieczność 

przeprowadzenia naprawy 

(niegwarancyjnej!) przez 

producenta.   

Lokomotywa o numerze 004 

miała wyraźnego pecha.  

    materiały firmy Siemens 

Lp. Data Numer lokomotywy 

1 28.10.2011 004 

2 08.11.2011 006 

3 14.12.2011 004 

4 04.01.2012 004 

5 05.01.2012 002 

6 08.02.2012 001 

7 10.02.2012 008 

8 12.02.2012 004 

9 04.04.2012 002 

10 10.04.2012 004 

11 18.04.2012 007 

12 20.04.2012 003 

13 17.07.2012 005 

14 30.07.2012 004 

15 14.08.2012 010 

16 06.09.2012 001 

17 02.10.2012 007 
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Roczne zestawienie kolizji lokomotywy ES64U4  

ze zwierzętami na linii E20 Kunowice – granica niemiecka 



Informacja podana przez InfoRail w dniu 28 kwietnia 2008 roku:  

 

     „Pociąg dużej prędkości ICE1 numer 885 relacji Hamburg – Monachium, 
jadąc 26 kwietnia 2008 roku o godzinie 21 linią dużej prędkości, uderzył przy 

wjeździe do 10-kilometrowego tunelu „Landrückentunnel” w stado owiec.   

     Maszynista uruchomił hamowanie awaryjne, jednak rozpędzony skład 

zatrzymał się dopiero po trzech kilometrach. Tuż pod koniec hamowania cztery 

wagony pociągu uległy wykolejeniu, a po tym zdarzeniu pociąg przebył jeszcze 
400 metrów zanim się ostatecznie zatrzymał.  

     Wykolejone wagony nie uległy przewróceniu, dzięki czemu ze 170 osób 

jedynie 20 odniosło obrażenia, z czego trzy ciężkie, natomiast 17 lekkie.  

     Przejezdność trasy ma zostać przywrócona za kilka dni, jednak losy składu 
ICE są niepewne. Uszkodzenia podwozia w niektórych wagonach mogą okazać 

się na tyle poważne, że nie będzie opłacalne przywrócenie składu do ruchu.” 
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Katastrofa w tunelu 



Uszkodzony po kolizji ze owcami 

pociąg ICE1  
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fot. PAP/DPA 



Wykolejone wagony 

    

fot. PAP/DPA 



 

 

 

 

 

Katastrofa pod Rzepinem 
 

 

 

W dniu 22 października 2001 roku pociąg EuroCity „Posnania” relacji Berlin – Poznań 

na  szlaku Rzepin – Kunowice najeżdża na watahę dzików wędrującą gęsiego 

środkiem toru.  

     

  A tak brzmiała odpowiedź ministra infrastruktury na interpelację poselską nr 1294 „w 

       sprawie zabezpieczenia torów kolejowych przed zwierzyną leśną“: 

     

     Zdarzenie, o którym mowa w interpelacji pana posła, miało miejsce w dniu 22 

października 2001 r. o godz. 20.42 na szlaku Rzepin - Kunowice. Pociąg pasażerski EC 

77000 relacji Berlin Zoo - Poznań Główny prowadzony lokomotywą DB Nr BR-180-

016-8 w km 469,350 najechał na watahę dzików. Na skutek tego zdarzenia lokomotywa 

wykoleiła się.  

     Wykolejenie nastąpiło z powodu oberwanych części podwozia lokomotywy, tj. 

zgarniacza, zbiornika powietrznego, elektromagnesu SHP i rur piaskowych, które 

dostały się pod koła lokomotywy i spowodowały wykolejenie.  

     Ofiar w ludziach i poszkodowanych nie zanotowano 

 

 

 

 

 

 

. 
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Lokomotywa DB AG. Seria BR 180 – 016 – 8  

Foto: old.pkp.pl  
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Informacja podana przez Supernowości24 w dniu 07.02.2014:  

Jeden potężny dzik – odyniec doprowadził do paraliżu komunikacyjnego w miejscowości 
Jadachy. Dzik wbiegł wprost pod nadjeżdżający szynobus relacji Rzeszów – Lublin. Usuwanie 
skutków zderzenia trwało blisko trzy godziny. W tym czasie zablokowane były jeszcze dwa 
pociągi Intercity. Jakby tego było mało, do zderzenia doszło przy przejeździe kolejowym, który 
został także uszkodzony. Zaczęły tworzyć się korki, dlatego na miejsce zostali skierowani 
policjanci, którzy kierowali ruchem. 
Do zdarzenia doszło w środę około godziny 19. – Posterunek Straży Ochrony Kolei w 
Rozwadowie otrzymał zgłoszenie, że na szlaku Dęba – Rozalin – Ocice pociąg relacji Rzeszów 
– Lublin najechał na stado dzików – mówi Zdzisław Partyka ze Straży Ochrony Kolei w 
Przemyślu. 
Okazało się, że szynobus zabił 200-kilogramowego dzika. Zwykle takie wypadki kończą się 
odrzuceniem zwierzęcia na bok. Tym razem jednak dzik wplątał się w przednie urządzenia 
szynobusa, który był na tyle uszkodzony, ze nie mógł jechać dalej. Na miejsce wezwano jeden 
zastęp Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Dębie do pomocy przy usuwaniu skutków 
zderzenia. Przyjechali także mechanicy, którzy musieli demontować przednie części 
szynobusa, bo nie można było wyciągnąć dzika. 
- Dla podróżujących szynobusem zostały podstawione autobusy zastępcze – relacjonuje 
Partyka. Na trzy godziny zablokowane zostały również dwa pociągi Intercity relacji Bydgoszcz – 
Przemyśl oraz relacji Poznań – Zamość. Tory zostały odblokowane dopiero o godzinie 22.34. 
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Dzik pod szynobusem 



Pułapki innowacji 

 Biznesplan 
 Finansowanie 
 Zespół wykonawczy (czynnik ludzki) 
 Patenty (prawo wynalazcze) – czas, koszty 
 Czas od startu do komercjalizacji krajowej 
 Zagraniczne rynki zbytu (interesariusze) 
 Zagraniczni partnerzy znający uwarunkowania 

lokalnych rynków (MŚP rzadko tworzą własne 
przedstawicielstwa za granicą) 

 Certyfikacje i dopuszczenia 
 Niefortunnie dobrany partner w projekcie H2020 !!! 
 
 
 



 
Pułapki innowacji - finansowanie 

    Podstawowym ograniczeniem działalności innowacyjnej w firmach 

jest sposób finansowania tego typu prac.   

Najbezpieczniej – z własnych zasobów (jest ulga podatkowa na 

działalność innowacyjną, ale to mało). Ale te w MŚP są z reguły 

niewielkie. Dlatego staramy się znaleźć inne źródła.  

Najcenniejszym z nich są unijne programy pomocowe Horyzont 

2020 lub programy krajowe NCBiR.  

Poziom bezzwrotnego dofinansowania na poziomie 50 – 80%.  

Co trzeba zrobić: 

Napisać dobry wniosek 

Trafić na kompetentnego eksperta oceniającego wniosek 

Obronić projekt na Panelu Ekspertów 

Zrealizować projekt i ROZLICZYĆ (to ostatnia pułapka).  



 Przerwa 15 minut 
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fot. SGGW 



 Pułapki innowacji - problemy techniczne 
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 Odporność na warunki pracy przy torze kolejowym (temperatura, 

wilgotność, wibracje, wyładowania atmosferyczne, przepięcia w 

sieci trakcyjnej itp.) 

 Uzyskanie precyzyjnej informacji o lokalizacji pociągów (system 

ciągłego lub quasi-ciągłego śledzenia ich jazdy). Algorytm 

śledzenia pociągu można porównać do działania kalkulatora 

artyleryjskiego baterii przeciwlotniczej 

 Możliwość działania w obszarach 
    pustynnych (zasilanie, systemy 

    łączności, odporność na piasek)  

 Możliwość działania w obszarach 

    niskiej temperatury 

    (zasilanie, systemy łączności,  

    odporność na śnieg i mróz) 

  

 

źródło: YouTube 



 Pułapki innowacji - problemy metodologiczne 
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 Prawdziwym wyzwaniem są różnego rodzaju problemy 

metodologiczne związane z prawidłowym działaniem systemu.  

 Trzeba przewidzieć wszystkie warianty przejazdu pociągów 

przez chroniony obszar. Jadące jeden po drugim z różnym 

czasem następstwa. Krzyżujące się również z różnymi czasami 

następstwa. Jadące szybko lub wolno. Przyspieszające i 

zmniejszające prędkość.  

 Błędnie działający algorytm sterowania emisją sygnałów 

akustycznych będzie powodował dezorientację zwierząt a po 

dłuższym czasie znaczący spadek skuteczności. 

 Tu powracamy do tematu precyzyjnego śledzenia  

     jazdy pociągów.  
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 Pułapki innowacji - problemy „polityczne” 
 

 Przebić się z innowacyjnym produktem na konkurencyjnym 

rynku. 

 Przebić się z innowacyjnym produktem monopolistycznego 

producenta (nikt nie lubi monopolu). 

 Znaleźć państwowego partnera na rynku preferującym taką 

formę własności. 

 Zbudować grupę (dołączyć się do) firm wzajemnie się 

wspierających. Jeszcze takie  

    istnieją.  

 Jeśli się nie uda, nie liczyć  

    że ktoś pomoże.  

    Liczyć tylko na siebie. 

  

fot. vwpassatfan you tube  



 Jak przekonać niewierzących? 
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 Duży, głośny i ciężki pociąg może mieć jakikolwiek problem z 

dzikim zwierzęciem? Rozjedzie i po problemie.  

 Że na torach ginie kilkanaście - kilkadziesiąt  tysięcy zwierząt 

rocznie? Myśliwi w ramach planowej gospodarki łowieckiej 

„pozyskują” wielokrotnie więcej. O czym mówimy? 

 Niemożliwe, aby wataha dzików wędrująca środkiem toru mogła 

wykoleić 120-tonową lokomotywę. To jakiś absurd. 

 Że wirus ASF może jeździć koleją? A z tym wirusem to jakaś 

ściema.  

 To kilka z wielu pytań w czasie dyskusji  

     o tym, czy zwierzęta mogą zrobić krzywdę 

     kolei i odwrotnie.     

fot. Wikipedia common 



 Jak przekonać nieprzekonywalnych? 
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 Nieprzekonywalnych przekonać się nie da. Chyba że problem 

dotknie ich osobiście. Wysiądą z pociągu Warszawa – Berlin na 

peronie stacji w Rzepinie, dokąd ostatkiem sił dowlecze się 

uszkodzona po kolizji z dzikami lokomotywa „Husarz”. I 

poczekają kilka godzin na dojazd zastępczej lokomotywy. A jak 

ta także spotka się z dzikami – to na najbliższy planowy pociąg 

do Berlina. I jest to opis prawdziwej sytuacji ze stycznia 2017. 

 Inny scenariusz to spektakularne wykolejenie się po kolizji z 

dużym zwierzęciem pociągu typu push-pull. Pchająca 

lokomotywa, lekki wagon z kabiną sterowniczą na przedzie.  

    To też już się wydarzyło. W Szkocji (Polmont  

    1984) po najechaniu na jedną krowę zginęło  

    9 pasażerów feralnego pociągu.       

fot. Wikipedia 



 Strategia działań marketingowych 
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 W trakcie procesu komercjalizacji innowacji należy bezwzględnie 

znaleźć metodę i drogę wejścia na rynki zagraniczne 

(wykorzystać agendy PAIH-u).  

 Nawet w przypadku monopolistycznego produktu obszar 

sprzedaży krajowej nie daje pewności stabilnego rozwoju.  

 W działaniach proeksportowych  

    droga do sukcesu jest zawsze  

    długa i mozolna.  

    W naszym przypadku było to  

    minimum 3-5 lat i często bez  

    gwarancji szczęśliwego finału  

    (przykład Rumunii) 

  

 
 

fot. NEEL 



 Cena sukcesu 
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 Cena sukcesu zawsze jest wysoka jeśli podchodzimy do 

innowacyjności jako procesu złożonego i długotrwałego.  

 Tylko w przypadku start-upów można liczyć na efektowny i szybki 

pierwszy sukces przypominający pokaz fajerwerków. 

 A nas powinien interesować kontrolowany pożar torfowiska. 

    Ciepło na długie lata.    
 

fot. NEEL 



  Wnioski i rekomendacje 

 

  44 

 

 innowacje są oczywistym i koniecznym 

warunkiem rozwoju gospodarczego 

 transport kolejowy stanowi szczególnie ważny  

i rozległy obszar do wprowadzania innowacji 

 podstawowy zakres innowacji prowadzony 

jest bezpośrednio u producentów 

 projekty unijne spełniają bardzo ważną rolę w 

systemie wdrażania innowacji 

 NEEL dysponuje unikatowym, innowacyjnym  

produktem, którego internacjonalizacja  jest 

wielką szansą na dalszy rozwój firmy 

 25-letni dorobek NEEL to zasoby kadrowe, 

doświadczenie i stały rozwój potencjału 

innowacji 




